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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน หน่วยงานภาครฐั เอกชน นกัเรยีน นกัศึกษา

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 32 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั

16,445,461,800              

4,971,268,500               

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทยีมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั โดยเพิม่โอกาส

การเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละบรกิารดจิทิลั  ส่งเสรมิการบรกิารภาครฐัสู่ระบบดจิทิลั

ใหม้ปีระสทิธภิาพ ม ัน่คง ปลอดภยั เสรมิสรา้งความรูแ้ละเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัแก่ประชาชน

และผูท้าํงานทกุสาขาอาชพี ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่อาํนวยความสะดวกดา้นการผลติ การคา้

และบรกิารท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ



4. แผนภาพความเช่ือมโยง

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 

งบประมาณปี 2560 จ านวน  4,971.2685  ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : เพิม่ขดีความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทยีมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดักระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร 

งบประมาณ 

2,000.0000 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

1,019.0682 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : ผลการจดัอนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและดา้นสงัคมดขีึ้นไมน่อ้ยกว่า 2 อนัดบั (ตามการจดัอนัดบัของ Network Readiness Index : NRI) 

รอ้ยละ 50 ของหมู่บา้นที่มบีริการ

อนิเทอรเ์น็ต เขา้ถงึดว้ยความเร็ว

เฉลีย่ไม่ต า่กว่า 10 Mbps  

จ านวนหน่วยงานภาครฐัมฐีานขอ้มลู/

สือ่ในรูปแบบดจิิทลั 

เพือ่ใหบ้ริการประชาชน 

และภาคธุรกิจไม่นอ้ยกว่า  

17 หน่วยงาน 

มกีารพฒันาและใหบ้ริการ

อเิลก็ทรอนิกสผ่์านช่องทาง

ศูนยก์ลางบริการภาครฐั 

อย่างนอ้ย 17 บริการ 

ประชาชน นกัศึกษาและบคุลากรดา้นดจิทิลั ท ัง้ประเทศไม่นอ้ยกว่า 25,000 คน 

ไดร้บัความรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั 

จ านวนระบบบริการอเิลก็ทรอนิกส์

ภาครฐัทีม่กีารเชื่อมโยงและ 

บูรณาการขอ้มลูขา้มหน่วยงานไม่

นอ้ยกว่า 12 ระบบบริการและมกีาร 

เปิดเผยชุดขอ้มลู (open data) เพิม่ขึ้น 

จ านวนหน่วยงานภาครฐัระดบักรม

ทีม่กีารรกัษาความม ัน่คงปลอดภยั

และรบัมอืจากภยัคุกคาม 

ทางไซเบอร ์ไม่นอ้ยกว่า  

80 หน่วยงาน 

จ านวนผูป้ระกอบ SMEs วสิาหกิจ

ชุมชนรวมท ัง้ Social Business 

ทีม่กีารน าเทคโนโลยดีจิิทลัมาใช ้

ในการประกอบการท าธุรกิจเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกว่า 15,000 คน 

รอ้ยละของมลูค่าการซื้อ-ขายผ่าน

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) 

เพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2 

งบประมาณ 

1,058.2560  ลา้นบาท 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

1.ส  านกังานปลดักระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมประมง

2. กรมปศุสตัว ์

3. กรมส่งเสริมการเกษตร

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์

5. ส  านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

1. ส  านกังานสถติแิห่งชาติ

2. ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมที่ดนิ

2. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส  านกังานกิจการยุตธิรรม

กระทรวงวฒันธรรม 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

2. กรมศิลปากร

3. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

2. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

3. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมควบคุมโรค

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

1.ส  านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1.ส  านกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

1.ส  านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

1.ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1.ส  านกังานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟแวรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

2. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

3. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

6. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

1.ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

2. ส  านกังานรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยันเรศวร

2. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

3. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

5.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

6. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

7. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

1.ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์

งบประมาณ 

388.1177 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

213.4849 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

126.9742 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

119.5467 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

45.8208 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึ

และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละบรกิารดจิทิลัเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

แนวทางที่ 1.1.2 : ปรบัเปลีย่นคุณภาพกระบวนการท างาน/บรกิารภาครฐัสู่ระบบดจิทิลัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และม ัน่คงปลอดภยั 

แนวทางที่ 1.1.3 : ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัใหแ้ก่

ประชาชนและผูท้  างานทกุสาขาอาชพีเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิลั  

แนวทางที่ 1.1.4 : เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในเชงิดจิทิลัและ

สรา้งความเชือ่ม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินธุรกิจท ัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ 
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5. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเทา่เทยีมทางสงัคมดว้ย

เทคโนโลยดิีจทิลั

4,971,268,500     บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ผลการจดัอนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

และดา้นสงัคมดขีึ้นไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั (ตามการจดัอนัดบั Network Readiness Index : NRI)

4,971,268,500     บาท

5.1.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ถงึ

และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละบริการดิจทิลัเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวติ

3,019,068,200     บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 50 ของหมู่บา้นทีม่บีรกิารอนิเทอรเ์น็ตเขา้ถงึดว้ยความเร็วเฉลีย่

ไม่ต ํา่กว่า 10 Mbps

2,000,000,000 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 จาํนวนหน่วยงานภาครฐัมฐีานขอ้มลู/สือ่ในรูปแบบดจิทิลัเพือ่ใหบ้รกิารประชาชน

และภาคธุรกจิไม่นอ้ยกว่า 17 หน่วยงาน

1,019,068,200 บาท

5.1.2 แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 ปรบัเปลี่ยนคณุภาพกระบวนการทาํงาน/บริการภาครฐัสูร่ะบบดิจทิลั

อยา่งมีประสทิธิภาพและมัน่คงปลอดภยั

1,659,858,600     บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนระบบบรกิารอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัทีม่กีารเชื่อมโยงและบูรณาการขอ้มลู

ขา้มหน่วยงานไม่นอ้ยกว่า 12 ระบบบรกิารและมกีารเปิดเผยชดุขอ้มลู (open data) เพิม่ขึ้น

1,058,256,000 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 มกีารพฒันาและใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสผ่์านช่องทางศูนยก์ลางบรกิารภาครฐั

อย่างนอ้ย 17 บรกิาร

388,117,700 บาท

ตวัชี้วดัที ่3 จาํนวนหน่วยงานภาครฐัระดบักรมทีม่กีารรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัและรบัมอื

จากภยัคุกคามทางไซเบอรไ์ม่นอ้ยกว่า 80 หน่วยงาน

213,484,900 บาท

5.1.3 แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 ใหค้วามรูแ้ละเพิ่มทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจทิลัใหแ้กป่ระชาชน

และผูท้าํงานทกุสาขาอาชีพเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดิีจทิลั

126,974,200        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ประชาชน นกัศึกษา และบคุลากรดา้นดจิทิลัท ัง้ประเทศไม่นอ้ยกว่า 25,000 คน

ไดร้บัความรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั

126,974,200       บาท

5.1.4 แนวทางการดาํเนินงานที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในเชิงดิจทิลัและ

สรา้งความเช่ือมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินธุรกจิท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

165,367,500        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs วสิาหกจิชมุชน รวมท ัง้ Social Business

ทีม่กีารนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการประกอบการทาํธุรกจิเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า 15,000 คน

119,546,700 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 รอ้ยละของมลูค่าการซื้อ-ขายผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) เพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2

45,820,800 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 87.6419         909.5854        1,672.9832     2,301.0580     4,971.2685     

สาํนกันายกรฐัมนตรี -  8.5050 -  -  8.5050

1. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน -  8.5050 -  -  8.5050

โครงการ : โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร

-                 8.5050          -                 -                 8.5050          

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 87.6419 33.7324 -  5.8700 127.2443

1. กรมประมง 9.9600 -  -  -  9.9600

โครงการ : โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 9.9600          -                 -                 -                 9.9600          

2. กรมปศุสตัว ์ 14.9819 -  -  -  14.9819

โครงการ : โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 14.9819         -                 -                 -                 14.9819         

3. กรมสง่เสรมิการเกษตร 62.7000 17.6460 -  -  80.3460

โครงการ : โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 62.7000         17.6460         -                 -                 80.3460         

4. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ -  -  -  5.8700 5.8700

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 -                 5.8700          5.8700          

5. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร -  16.0864 -  -  16.0864

โครงการ : โครงการพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง

ระยะที ่1

-                 16.0864         -                 -                 16.0864         

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร -  -  1,548.7195 2,095.5425 3,644.2620

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร

-  -  -  2,000.0000 2,000.0000

โครงการ : โครงการยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐาน

โทรคมนาคมเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ

-                 -                 -                 2,000.0000     2,000.0000     

2. สาํนกังานสถติิแห่งชาติ -  -  -  95.5425 95.5425

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มระบบขอ้มลู

ศูนยส์ารสนเทศแห่งชาติ

-                 -                 -                 95.5425         95.5425         

3. สาํนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน)

-  -  35.9840 -  35.9840

โครงการ : โครงการพฒันาระบบระเบยีนสุขภาพ

อเิลก็ทรอนิกสส์่วนบุคคล

-                 -                 11.0000         -                 11.0000         

โครงการ : โครงการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั -                 -                 24.9840         -                 24.9840         

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

4. สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์าร

มหาชน)

-  -  282.1228 -  282.1228

โครงการ : โครงการส่งเสรมิความเชื่อม ัน่ในการทาํ

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Thailand e-Commerce 

Sustainability)

-                 -                 10.0000         -                 10.0000         

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการดาํเนินนโยบาย

เศรษฐกิจดจิทิลัอย่างม ัน่คงปลอดภยั (Cybersecurity 

Missions)

-                 -                 213.4849       -                 213.4849       

โครงการ : โครงการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ดว้ย

วธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(e-Trade Facilitation)

-                 -                 47.7273         -                 47.7273         

โครงการ : โครงการจดัทาํขอ้มลูเพือ่กาํหนดยุทธศาสตร์

การทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

ของประเทศ (e -Transactions Data Analytics)

-                 -                 10.9106         -                 10.9106         

5. สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) -  -  1,230.6127 -  1,230.6127

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

และยกระดบับรกิารอเิลก็ทรอนิกส์

-                 -                 1,210.6127     -                 1,210.6127     

โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพือ่รองรบังานบรกิารภาครฐั

-                 -                 20.0000         -                 20.0000         

กระทรวงพาณิชย์ -  5.0000 -  28.6958 33.6958

1. กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ -  5.0000 -  28.6958 33.6958

โครงการ : โครงการพาณิชยด์จิทิลัเพือ่พฒันา

และส่งเสรมิ SMEs สู่สากล

-                 5.0000          -                 28.6958         33.6958         

กระทรวงมหาดไทย -  782.8586 -  28.8765 811.7351

1. กรมการปกครอง -  221.8560 -  -  221.8560

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันา

ระบบเศรษฐกิจดจิทิลัในหนา้ทีข่องฝ่ายปกครอง

-                 221.8560       -                 -                 221.8560       

2. กรมที่ดิน -  561.0026 -  -  561.0026

โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที่ดนิ 

ระยะที่ 2

-                 561.0026       -                 -                 561.0026       

3. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง -  -  -  28.8765 28.8765

โครงการ : โครงการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูดจิทิลั

ดา้นการผงัเมอืง

-                 -                 -                 28.8765         28.8765         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

กระทรวงยุติธรรม -  32.8890 -  -  32.8890

1. สาํนกังานกจิการยุติธรรม -  32.8890 -  -  32.8890

โครงการ : โครงการพฒันากระบวนการยุติธรรม

อเิลก็ทรอนิกส ์National Single Window on Justice 

(NSWJ)

-                 32.8890         -                 -                 32.8890         

กระทรวงวฒันธรรม -  -  -  107.0000 107.0000

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม -  -  -  5.0000 5.0000

โครงการ : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั 

ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-                 -                 -                 5.0000          5.0000          

2. กรมศิลปากร -  -  -  100.0000 100.0000

โครงการ : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยี

ดจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-                 -                 -                 100.0000       100.0000       

3. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ -  -  -  2.0000 2.0000

โครงการ : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั 

ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-                 -                 -                 2.0000          2.0000          

กระทรวงศึกษาธกิาร -  -  124.2637 35.0732 159.3369

1. มหาวทิยาลยันเรศวร -  -  -  4.6000 4.6000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 -                 4.6000          4.6000          

2. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ -  -  -  6.0950 6.0950

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 -                 6.0950          6.0950          

3. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี -  -  -  5.5000 5.5000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 -                 5.5000          5.5000          

4. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ -  -  -  9.0920 9.0920

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 -                 9.0920          9.0920          

5. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา -  -  -  1.0000 1.0000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 -                 1.0000          1.0000          

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร -  -  -  1.0000 1.0000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 -                 1.0000          1.0000          

7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร -  -  -  7.7862 7.7862

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 -                 7.7862          7.7862          

8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี -  -  18.2492 -  18.2492

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 18.2492         -                 18.2492         

9. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ -  -  16.4000 -  16.4000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 16.4000         -                 16.4000         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี -               -               1.0000        -               1.0000        

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 1.0000          -                 1.0000          

11. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ -               -               83.3145       -               83.3145       

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 83.3145         -                 83.3145         

12. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ -               -               5.3000        -               5.3000        

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั -                 -                 5.3000          -                 5.3000          

กระทรวงสาธารณสุข -               46.6004       -               -               46.6004       

1. กรมควบคุมโรค -               46.6004       -               -               46.6004       

โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบั

การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ

-                 46.6004         -                 -                 46.6004         
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 - จบ

กระทรวงมหาดไทย 561.0026        1,122.0052      1,122.0052      -                  -                  

1. กรมที่ดิน 561.0026        1,122.0052      1,122.0052      -                  -                  

โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ

ที่ดนิ ระยะที่ 2

561.0026          1,122.0052        1,122.0052        -                    -                    

รวมทัง้สิ้น 561.0026          1,122.0052        1,122.0052        -                    -                    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  561,002,600  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

4971268500
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8. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น 4,971.2685              

เป้าหมายที่ 1 : เพิม่ขีดความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทียมทางสงัคม

ดว้ยเทคโนโลยดีิจทิลั

4,971.2685              

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : ผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐานและดา้นสงัคมดีข้ึนไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั (ตามการจดัอนัดบั Network Readiness 

Index : NRI)

4,971.2685              

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึและ

ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละบรกิารดิจทิลัเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติ

3,019.0682              

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 50 ของหมู่บา้นที่มบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตเขา้ถงึดว้ยความเรว็เฉลีย่

ไม่ตํา่กว่า 10 Mbps

2,000.0000              

1. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 2,000.0000              

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 2,000.0000              

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ

ของประเทศ

2,000.0000              

กิจกรรม การขยายโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงใหค้รอบคลุมท ัว่ประเทศ

เพือ่สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศ

หมู่บา้น 5,300 2,000.0000              

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนหน่วยงานภาครฐัมฐีานขอ้มลู/สือ่ในรูปแบบดจิทิลัเพือ่ใหบ้รกิาร

ประชาชนและภาคธุรกิจไม่นอ้ยกว่า 17 หน่วยงาน

1,019.0682              

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 126.3143                

1.1 กรมประมง 9.9600                   

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 9.9600                   

กิจกรรม พฒันาระบบภมูสิารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลู ฟารม์ 560,000 9.9600                   

1.2 กรมปศุสตัว ์ 14.9819                 

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 14.9819                 

กิจกรรม ปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร ครวัเรอืน 3,100,000 14.9819                 

1.3 กรมส่งเสรมิการเกษตร 80.3460                 

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 80.3460                 

กิจกรรม ปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร ครวัเรอืน 6,700,000 80.3460                 

1.4 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 4.9400                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 4.9400                   

กิจกรรม พฒันาระบบทะเบยีนกลุม่เกษตรกร ระบบ 1 4.9400                   

1.5 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 16.0864                 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง ระยะที่ 1 16.0864                 

กิจกรรม การพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง ชดุขอัมลู 2 16.0864                 

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 106.4531                

2.1 สาํนกังานสถติิแห่งชาติ 95.5425                 

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้มระบบขอ้มลูศูนยส์ารสนเทศแห่งชาติ 95.5425                 

กิจกรรม เตรยีมความพรอ้มระบบขอ้มลู สาขา 3 95.5425                 

2.2 สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 10.9106                 

โครงการที่ 1 : โครงการจดัทาํขอ้มลูเพือ่กาํหนดยุทธศาสตรก์ารทาํธุรกรรม

ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ (e-Transactions Data Analytics)

10.9106                 

กิจกรรม จดัทาํขอ้มลูเพือ่กาํหนดยุทธศาสตรก์ารทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ประเทศ (e-Transactions Data Analytics)

ชดุขอ้มลู 3 10.9106                 

3. กระทรวงมหาดไทย 589.8791                

3.1 กรมที่ดนิ 561.0026                

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที่ดนิ ระยะที่ 2 561.0026                

กิจกรรม การขยายระบบสารสนเทศที่ดนิเพือ่การบรกิาร แห่ง 200 561.0026                

3.2 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 28.8765                 

โครงการที่ 1 : โครงการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูดจิทิลัดา้นการผงัเมอืง 28.8765                 

กิจกรรม บรกิารฐานขอ้มลูดจิทิลัดา้นการผงัเมอืง ผงั 157 28.8765                 

4. กระทรวงยุติธรรม 32.8890                 

4.1 สาํนกังานกิจการยุติธรรม 32.8890                 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันากระบวนการยุติธรรมอเิลก็ทรอนิกส ์National Single 

Window on Justice (NSWJ)

32.8890                 

กิจกรรม พฒันาและปรบัปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

คร ัง้ 600,000 32.8890                 

5. กระทรวงวฒันธรรม 107.0000                

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 5.0000                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

5.0000                   

กิจกรรม ส่งเสรมิ และพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัในดา้นศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

ขอ้มลู 616 5.0000                   

5.2 กรมศิลปากร 100.0000                

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรม

100.0000                

กิจกรรม พฒันาระบบการใหบ้รกิารดา้นมรดกศิลปวฒันธรรมในรูปแบบดจิทิลั รายการ 5 100.0000                

5.3 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 2.0000                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

2.0000                   

กิจกรรม การนาํเสนอสือ่สาระดจิทิลัเป็นฐานการสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ รอ้ยละ 70 2.0000                   
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

6. กระทรวงศึกษาธกิาร 9.9323                   

6.1 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 1.0000                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 1.0000                   

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

การแข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนและผูป้ระกอบการ OTOP

คน 500 1.0000                   

6.2 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 3.6323                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 3.6323                   

กิจกรรม เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั คน 1,800 3.6323                   

6.3 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 5.3000                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 5.3000                   

กิจกรรม ศูนยข์อ้มลูดา้นเศรษฐกิจดจิทิลัของประชาคมอาเซยีน โครงการ 1 5.3000                   

7. กระทรวงสาธารณสุข 46.6004                 

7.1 กรมควบคุมโรค 46.6004                 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรค และภยัสุขภาพ

46.6004                 

กิจกรรม การพฒันาระบบสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลู

ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

หน่วยงาน 13 46.6004                 

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : ปรบัเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทํางาน/บรกิารภาครฐัสู่

ระบบดิจทิลัอย่างมีประสทิธภิาพและมัน่คงปลอดภยั

1,659.8586              

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนระบบบรกิารอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัที่มกีารเชื่อมโยงและบูรณาการขอ้มลู

ขา้มหน่วยงานไม่นอ้ยกว่า 12 ระบบบรกิารและมกีารเปิดเผยชดุขอ้มลู

(open data) เพิม่ขึ้น

1,058.2560              

1. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 831.0000                

1.1 สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 831.0000                

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและยกระดบับรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ 831.0000                

กิจกรรม พฒันาและยกระดบับรกิารภาครฐั ระบบ 10 831.0000                

2. กระทรวงมหาดไทย 221.8560                

2.1 กรมการปกครอง 221.8560                

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันาระบบเศรษฐกิจดจิทิลั

ในหนา้ที่ของฝ่ายปกครอง

221.8560                

กิจกรรม การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หน่วยงาน 12 221.8560                

3. กระทรวงศึกษาธกิาร 5.4000                   

3.1 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 5.4000                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 5.4000                   

กิจกรรม บรกิารประชาชนแบบอเิลกทรอนิกส์ ระบบ 3 5.4000                   
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที่ 2 : มกีารพฒันาและใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสผ่์านช่องทางศูนยก์ลางบรกิารภาครฐั

อย่างนอ้ย 17 บรกิาร

388.1177                

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 8.5050                   

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 8.5050                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 8.5050                   

กิจกรรม การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รอ้ยละ 100 8.5050                   

2. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 379.6127                

2.1 สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 379.6127                

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและยกระดบับรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ 379.6127                

กิจกรรม พฒันาและยกระดบับรกิารภาครฐั ระบบ 16 379.6127                

ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนหน่วยงานภาครฐัระดบักรมที่มกีารรกัษาความม ัน่คงปลอดภยั

และรบัมอืจากภยัคุกคามทางไซเบอรไ์ม่นอ้ยกว่า 80 หน่วยงาน

213.4849                

1. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 213.4849                

1.1 สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 213.4849                

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจดจิทิลัอย่างม ัน่คง

ปลอดภยั (Cybersecurity Missions)

213.4849                

กิจกรรม สนบัสนุนการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจดจิทิลัอย่างม ัน่คงปลอดภยั 

(Cybersecurity Missions)

หน่วยงาน 80 213.4849                

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยดีิจทิลัใหแ้ก่

ประชาชนและผูท้ํางานทุกสาขาอาชีพเพือ่ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีิจทิลั

126.9742                

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชาชน นกัศึกษา และบุคลากรดา้นดจิทิลัท ัง้ประเทศไม่นอ้ยกว่า

25,000 คน ไดร้บัความรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั

126.9742                

1. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 35.9840                 

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 35.9840                 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบระเบยีนสุขภาพอเิลก็ทรอนิกสส์่วนบุคคล 11.0000                 

กิจกรรม การพฒันาระบบระเบยีนสุขภาพอเิลก็ทรอนิกสส์่วนบุคคล ราย 5,000 11.0000                 

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั 24.9840                 

กิจกรรม การพฒันาบุคลากรดา้นผูพ้ฒันา/ผูผ้ลติ ราย 1,800 15.9840                 

กิจกรรม การพฒันาโปรแกรมเมอร์ คน 1,000 9.0000                   

2. กระทรวงศึกษาธกิาร 90.9902                 

2.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 6.0950                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 6.0950                   

กิจกรรม พฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั คน 500 6.0950                   

2.2 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 3.0000                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 3.0000                   

กิจกรรม โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้น ICT รองรบั Digital Economy คน 1,540 3.0000                   
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.3 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 6.3910                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 6.3910                   

กิจกรรม การพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลัดา้นการใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะ โครงการ 3 6.3910                   

2.4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 18.2492                 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 18.2492                 

กิจกรรม พฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั คน 13,000 18.2492                 

2.5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 1.0000                   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 1.0000                   

กิจกรรม จดัการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบตัร คน 100 1.0000                   

2.6 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 56.2550                 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 56.2550                 

กิจกรรม พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั คน 2,300 56.2550                 

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 : เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัในเชิงดิจทิลัและสรา้ง

ความเช่ือม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนินธุรกจิท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ

165.3675                

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs วสิาหกิจชมุชน รวมท ัง้ Social Business

ที่มกีารนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการประกอบการทาํธุรกิจเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกว่า 15,000 คน

119.5467                

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0.9300                   

1.1 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 0.9300                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 0.9300                   

กิจกรรม พฒันาระบบ e-Commerce สนิคา้สหกรณภ์าคการเกษตร

และกลุม่เกษตรกร

ระบบ 1 0.9300                   

2. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 67.7273                 

2.1 สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 47.7273                 

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(e-Trade

 Facilitation)

47.7273                 

กิจกรรม อาํนวยความสะดวกทางการคา้ดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส์

(e-Trade Facilitation)

คน 350 47.7273                 

2.2 สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 20.0000                 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบังานบรกิารภาครฐั 20.0000                 

กิจกรรม พฒันาและยกระดบับรกิารภาครฐัเพือ่ประชาชน คู่มอื 3 20.0000                 

3. กระทรวงศึกษาธกิาร 50.8894                 

3.1 มหาวทิยาลยันเรศวร 4.6000                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 4.6000                   

กิจกรรม พฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั คน 1,000 4.6000                   
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3.2 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 2.5000                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 2.5000                   

กิจกรรม โครงการคลนิิกเพิม่ศกัยภาพดา้น ICT ใหผู้ป้ระกอบการ

เพือ่การแข่งขนั

คน 360 2.5000                   

3.3 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 0.5760                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 0.5760                   

กิจกรรม การพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลัดา้นการพฒันาเมอืงรองอจัฉรยิะ โครงการ 1 0.5760                   

3.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 1.0000                   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 1.0000                   

กิจกรรม โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั คน 200 1.0000                   

3.5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 7.7862                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 7.7862                   

กิจกรรม โครงการพฒันาอตุสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้กิดเป็นเศรษฐกิจ

ดจิทิลัที่มศีกัยภาพของประเทศไทย

คน 15,000 7.7862                   

3.6 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 11.0000                 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 11.0000                 

กิจกรรม สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลัสาํหรบัวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดเลก็ในจงัหวดัภาคใตต้อนบน

คน 1,050 11.0000                 

3.7 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 23.4272                 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 23.4272                 

กิจกรรม เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัเชงิดจิทิลั ศูนย์ 2 23.4272                 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละของมลูค่าการซื้อ-ขายผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce)

เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2

45.8208                 

1. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 10.0000                 

1.1 สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 10.0000                 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิความเชือ่ม ัน่ในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(Thailand e-Commerce Sustainability)

10.0000                 

กิจกรรม ส่งเสรมิความเชื่อม ัน่ในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

(Thailand e-Commerce Sustainability)

คน 150 10.0000                 

2. กระทรวงพาณิชย์ 33.6958                 

2.1 กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 33.6958                 

โครงการที่ 1 : โครงการพาณิชยด์จิทิลัเพือ่พฒันาและส่งเสรมิ SMEs สู่สากล 33.6958                 

กิจกรรม พฒันาและส่งเสรมิพาณิชยด์จิทิลั ราย 3,000 33.6958                 

3. กระทรวงศึกษาธกิาร 2.1250                   

3.1 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 2.1250                   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั 2.1250                   

กิจกรรม การพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลัดา้นการปรบัปรุงกฎหมาย โครงการ 1 2.1250                   
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

จากเทคโนโลยแีละบรกิารดิจทิลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

2,000,000,000         บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000,000         บาท

2,000,000,000         บาท

และภาคธุรกจิ ไม่นอ้ยกว่า 17 หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

โครงการ : โครงการปรบัปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 9,960,000              บาท

1.  งบดําเนินงาน 9,960,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,960,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,500,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,080,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 480,000                บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 26,000                 บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 874,000                บาท

กรมปศุสตัว ์

โครงการ : โครงการปรบัปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 14,981,900            บาท

1.  งบดําเนินงาน 14,981,900            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,400,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 6,200,000              บาท

(2) วสัดุสาํนกังาน 6,200,000              บาท

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทียมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยดีิจทิลั

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : ผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 50 ของหมู่บา้นที่มีบรกิารอนิเทอรเ์น็ตเขา้ถงึดว้ยความเรว็เฉลี่ยไม่ตํา่กว่า 10 Mbps

และดา้นสงัคมดีข้ึนไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั (ตามการจดัอนัดบั Network Readiness Index : NRI)

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนหน่วยงานภาครฐัมีฐานขอ้มูล/สือ่ในรูปแบบดิจทิลัเพื่อใหบ้รกิารประชาชน

โครงการ : โครงการยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ

    1) การขยายโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสูงใหค้รอบคลุมท ัว่ประเทศเพือ่สนบัสนุนการพฒันา

       เศรษฐกิจภายในประเทศ  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,581,900              บาท

(1) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 2,581,900              บาท

กรมสง่เสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการปรบัปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 80,346,000            บาท

1.  งบดําเนินงาน 62,700,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 62,700,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 58,882,400            บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 384,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,083,600              บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 350,000                บาท

2.  งบลงทุน 17,646,000            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 17,646,000            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 17,646,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 4,646,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 4,646,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 202 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,000,000            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 13,000,000            บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 4,940,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,940,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการพฒันาระบบทะเบยีนกลุม่เกษตรกร

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4,940,000              บาท

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

โครงการ : โครงการพฒันาฐานขอ้มูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 1 16,086,400            บาท

1.  งบลงทุน 16,086,400            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 16,086,400            บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 16,086,400            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,086,400            บาท

(1) โครงการพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง ระยะที ่1 แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 16,086,400            บาท
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กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

สาํนกังานสถติิแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มระบบขอ้มูลศูนยส์ารสนเทศแหง่ชาติ 95,542,500            บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 95,542,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการเตรียมความพรอ้มระบบขอ้มลูศูนยส์ารสนเทศ

แห่งชาติ  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 95,542,500            บาท

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

10,910,600            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 10,910,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,910,600            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,910,600            บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีดิน ระยะที่ 2 561,002,600           บาท

1.  งบลงทุน 561,002,600           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 561,002,600           บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 561,002,600           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 561,002,600           บาท

561,002,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,805,013,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 561,002,600           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 1,122,005,200         บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,122,005,200         บาท

กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการใหบ้รกิารฐานขอ้มูลดิจทิลัดา้นการผงัเมือง 28,876,500            บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 28,876,500            บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รึกษาโครงการใหบ้ริการฐานขอ้มลูดจิทิลัดา้นการผงัเมอืง 28,876,500            บาท

โครงการ : โครงการจดัทําขอ้มูลเพื่อกาํหนดยุทธศาสตรก์ารทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ 

(e-Transactions Data Analytics)

(1) ระบบสารสนเทศทีด่นิเพือ่การบริการ (ระยะที ่2) แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร
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กระทรวงยุติธรรม

สาํนกังานกจิการยุติธรรม

32,889,000            บาท

1.  งบลงทุน 32,889,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 32,889,000            บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 32,889,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,889,000            บาท

(1) โครงการพฒันากระบวนการยุติธรรมอเิลก็ทรอนิกส ์National Single 

Window on Justices (NSWJ)   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 32,889,000            บาท

กระทรวงวฒันธรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

5,000,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

5,000,000              บาท

กรมศิลปากร

100,000,000           บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 100,000,000           บาท

40,000,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาการบริการหอ้งสมดุดจิทิลั หอสมดุแห่งชาติ 40,000,000            บาท

3) ค่าใชจ่้ายการพฒันาระบบบริการขอ้มลูแหลง่เรียนรูศิ้ลปวฒันธรรม

เพือ่ประชาชนผ่านเทคโนโลย ีQR Code 20,000,000            บาท

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

2,000,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการนาํเสนอสือ่สาระดจิทิลัเป็นฐานการสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบขอ้มลูเสมอืนจริงรากวฒันธรรมบนอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นที่

แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

โครงการ : โครงการพฒันากระบวนการยุติธรรมอเิลก็ทรอนิกส ์National Single Window 

on Justice (NSWJ)

โครงการ : โครงการพฒันาระบบขอ้มูลเทคโนโลยดีิจทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

โครงการ : โครงการพฒันาระบบขอ้มูลเทคโนโลยดีิจทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

โครงการ : โครงการพฒันาระบบขอ้มูลเทคโนโลยดีิจทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

1) ค่าใชจ่้ายหอจดหมายเหตุดจิทิลั หอจดหมายเหตุส่วนกลางและภมูภิาค (Digital Archives)
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กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 1,000,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

การแข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนและผูป้ระกอบการ OTOP 

ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1,000,000              บาท

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 3,632,300              บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 3,632,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,632,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั ตาํบลสุเทพ 

อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 3,632,300              บาท

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 5,300,000              บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 5,300,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,300,000              บาท

1) โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี 5,300,000              บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

46,600,400            บาท

1.  งบลงทุน 46,600,400            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 46,600,400            บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 46,600,400            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 44,050,400            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 24,429,400            บาท

รวม 24 รายการ (รวม 264 หน่วย)

(2) เครื่องคอมพวิเตอรแ์มข่่ายทีม่ปีระสทิธิภาพสูง ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 เครื่อง 4,000,000              บาท

(3) โปรแกรมบริหารจดัการขอ้มลู (Data ware house managemet 

System) ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี 1 ชดุ 3,888,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรค และภยัสุขภาพ
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(4) ระบบพฒันาศูนยป์ฏบิตัิการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Emergency

Operation Center - EOC) และระบบการจดัการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี

1 ระบบ 10,720,000            บาท

(5) อปุกรณ์บริหารจดัการชมุสายโทรศพัทบ์นระบบเครือข่าย 

ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 เครื่อง 1,013,000              บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,300,000              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,300,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,250,000              บาท

(1) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวตัต ์ตาํบลตลาดขวญั

อาํเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 เครื่อง 1,250,000              บาท

บรกิารภาครฐัสูร่ะบบดิจทิลัอย่างมีประสทิธิภาพและมัน่คงปลอดภยั

สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและยกระดบับรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์ 831,000,000           บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 831,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 831,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 831,000,000           บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันาระบบเศรษฐกจิดิจทิลัในหนา้ที่ของฝ่ายปกครอง 221,856,000           บาท

1.  งบลงทุน 221,856,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 221,856,000           บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 221,856,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 221,856,000           บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 101,780,000           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 145,400 หน่วย)

(2) ชดุอปุกรณ์พฒันาระบบบูรณาการฐานขอ้มลูประชาชน

และการบริการภาครฐั (Linkage Center) อาํเภอลาํลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 120,076,000           บาท

ขา้มหน่วยงานไม่นอ้ยกว่า 12 ระบบบรกิารและมีการเปิดเผยชุดขอ้มูล (open data) เพิ่มข้ึน

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : แนวทางการดําเนินงาน : ปรบัเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทํางาน/

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนระบบบรกิารอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัที่มีการเช่ือมโยงและบูรณาการขอ้มูล
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กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 5,400,000              บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 5,400,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,400,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการศูนยบ์ริการประชาชนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

ตาํบลไทยบุรี อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 5,400,000              บาท

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน

โครงการ : โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 8,505,000              บาท

1.  งบลงทุน 8,505,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 8,505,000              บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 8,505,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,505,000              บาท

(1) การพฒันาระบบโปรแกรมกลางดา้นสารสนเทศทรพัยากรบุคคล

ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 ระบบ 8,505,000              บาท

สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและยกระดบับรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์ 379,612,700           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 379,612,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 379,612,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 379,612,700           บาท

จากภยัคุกคามทางไซเบอรไ์ม่นอ้ยกว่า 80 หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

213,484,900           บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 213,484,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 213,484,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 39,627,600            บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 173,857,300           บาท

       (1) ค่าพฒันาระบบ Cybersecurity Missions แขวงหว้ยขวาง

       เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 173,857,300           บาท

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการดําเนินนโยบายเศรษฐกจิดิจทิลัอย่างมัน่คงปลอดภยั

(Cybersecurity Missions)

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มีการพฒันาและใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสผ่์านช่องทางศูนยก์ลางบรกิารภาครฐั

อย่างนอ้ย 17 บรกิาร

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดัที่ 3 : จาํนวนหน่วยงานภาครฐัระดบักรมที่มีการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัและรบัมือ
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และผูท้ํางานทุกสาขาอาชีพเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีิจทิลั

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

สาํนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาระบบระเบียนสุขภาพอเิลก็ทรอนิกสส์ว่นบุคคล 11,000,000            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 11,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 11,000,000            บาท

โครงการ : โครงการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยดีิจทิลั 24,984,000            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 24,984,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,984,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 24,984,000            บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 6,095,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 6,095,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นดจิทิลัคอนเทนต์ 6,095,000              บาท

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 3,000,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้น ICT รองรบั Digital 

Economy ตาํบลเมอืงศรีไค อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 3,000,000              บาท

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 6,391,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 6,391,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ “คลบัส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยใีหม ่

โดยคณะสถติิประยุกต ์นิดา้” “Tech Startup Club by GSAS NIDA” 

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1,171,000              บาท

3,800,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันานกัทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร

ของบริษทัในอตุสาหกรรมเชิงดจิทิลั แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1,420,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาระบบการศึกษาภายใตร้ะบบเศรษฐกิจดจิทิลั

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : ใหค้วามรูแ้ละเพิ่มทกัษะดา้นเทคโนโลยดีิจทิลัใหแ้ก่ประชาชน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชาชน นกัศึกษา และบุคลากรดา้นดิจทิลัท ัง้ประเทศไม่นอ้ยกว่า 25,000 คน ไดร้บัความรู ้

และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีิจทิลั
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 18,249,200            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 18,249,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,249,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพบุคลากร

สู่ยุคเศรษฐกิจดจิทิลั (Digital Economy) ตาํบลสุรนารี 

อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 18,249,200            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 1,000,000              บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) โครงการฝึกอบรม Mikrotik Certified Network Associate

(MTCNA) พรอ้มสอบประกาศนียบตัร เพือ่พฒันากาํลงัคนดา้น ICT

ในการรองรบัเศรษฐกิจดจิทิลั แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1,000,000              บาท

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 56,255,000            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 56,255,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 56,255,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั ตาํบลสุเทพ

อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 56,255,000            บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 930,000                บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 930,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการพฒันาระบบ e-Commerce สนิคา้สหกรณ์

ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 930,000                บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในเชิงดิจทิลัและสรา้งความเช่ือมัน่

ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนินธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs วิสาหกจิชุมชน รวมทัง้ Social Business 

ที่มีการนําเทคโนโลยดีิจทิลัมาใชใ้นการประกอบการทําธุรกจิเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า 15,000 คน
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กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

47,727,300            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 47,727,300            บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 47,727,300            บาท

    (1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 47,727,300            บาท

สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรบังานบรกิารภาครฐั 20,000,000            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 20,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 20,000,000            บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยันเรศวร

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 4,600,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 4,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั ตาํบลท่าโพธ์ิ 

อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 4,600,000              บาท

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 2,500,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการพฒันาดา้น ICT ใหผู้ป้ระกอบการเพือ่การแข่งขนั

ตาํบลเมอืงศรีไค อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 2,500,000              บาท

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 576,000                บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 576,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาเมอืงรองอจัฉริยะ (Smart Secondary 

City) เพือ่รองรบัเศรษฐกิจดจิทิลั (Digital Economy) ในเขตพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 576,000                บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 1,000,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั ตาํบลธาตุเชิงชมุ 

อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1,000,000              บาท

โครงการ : โครงการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ดว้ยวิธีอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Trade Facilitation)
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 7,786,200              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 7,786,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม SMEs ดว้ยเครื่องมอืดจิทิลัอย่าง

ย ัง่ยนื 7,786,200              บาท

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 11,000,000            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 11,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,000,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลัสาํหรบัวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดเลก็ในจงัหวดัภาคใตต้อนบน ตาํบลไทยบุรี อาํเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 11,000,000            บาท

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 23,427,200            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 23,427,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,427,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั ตาํบลสุเทพ 

อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 23,427,200            บาท

รอ้ยละ 2

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

(Thailand e-Commerce Sustainability) 10,000,000            บาท

1.  งบเงนิอดุหนุน 10,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000            บาท

  (1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,000,000            บาท

กระทรวงพาณิชย ์

กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ

โครงการ : โครงการพาณิชยด์ิจทิลัเพื่อพฒันาและสง่เสรมิ SMEs สูส่ากล 33,695,800            บาท

1.  งบลงทุน 5,000,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000              บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 5,000,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,000,000              บาท

(1) พฒันาระบบตลาดกลางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

    ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 ระบบ 5,000,000              บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิความเช่ือมัน่ในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละของมูลค่าการซ้ือ - ขายผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า
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2.  งบรายจา่ยอืน่ 28,695,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมพาณิชยด์จิทิลั ตาํบลบางกระสอ

อาํเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 28,695,800            บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 2,125,000              บาท

1.  งบรายจา่ยอืน่ 2,125,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการแนวทางการปรบัปรุงกฎหมายคุม้ครองสทิธิ

ของผูบ้ริโภคในการทาํสญัญาพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Guideline for the 

Amendment of Law Related to the Protection of Consumer Rights in  

E-Commerce Contracts) แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2,125,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2 ) สาํนักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กระทรวงหรอืทบวง 1 หน่วยงานของรฐัสภา 1 หน่วยงานของศาล 2 หน่วยงานอสิระของรฐั 5 รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 15 กระทรวง 131 หน่วยงาน 3 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี

และ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทัง้ประเทศ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : 1) สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

ทีม่คุีณภาพและตรงกบัความตอ้งการของทกุภาคส่วน นาํองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัและพฒันาไปใชเ้พือ่อา้งองิ

และต่อยอดตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ การบรหิารจดัการความรูแ้ละภมูปิญัญาไทย

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ โดยสนบัสนุน

การวจิยัและพฒันาทีส่ามารถตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตร ์ส่งเสรมิงานวจิยัใหไ้ดม้าซึง่เครือ่งมอื

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา 

14,204,759,000              

15,408,205,900              

 อปุกรณ ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมหรอืตน้แบบ เพือ่ทดแทนการนาํเขา้ จากต่างประเทศ สรา้งความร่วมมอื

 ระหว่างนกัวจิยัสถาบนัการศึกษา สถาบนัวจิยัท ัง้ในและต่างประเทศ รวมท ัง้เพิม่จาํนวนบคุลากรดา้นการวจิยั



แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา 

งบประมาณปี 2560 จ านวน 15,408.2059 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : วจิยัและพฒันามุง่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาส าคญัของประเทศ 

 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1  : ผลงานวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชยไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ 

 

 แนวทางที่ 1.1.1 : การวจิยัเพือ่ตอบสนอง Super Clusters/ 

10 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

 

 

โครงการวจิยัทีร่่วมวจิยักบัภาคเอกชนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ  

2. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ  

3. ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

4. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

3. มหาวทิยาลยัมหดิล  

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

5 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

6. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

7. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ  

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน 

1. กองทนุสนบัสนุนการวจิยั  
 

956.3840 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1.2 : การวจิยัมุง่เป้า 

 

 

ความส าเร็จการด าเนินโครงการบรรลเุป้าหมาย 

ตามแผนรอ้ยละ 80 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  

กระทรวงยตุิธรรม 

1. สถาบนัเพือ่การยุตธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ  

2. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 

2. มหาวทิยาลยัศิลปากร  

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี  

4. มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ 

รฐัวิสาหกจิ 

1. การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย  
 

1512.7373 ลา้นบาท 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : การขบัเคลือ่นบญัชนีวตักรรมไทย 

และบญัชสีิง่ประดษิฐไ์ทย 

 

 

ความส าเร็จการด าเนินโครงการบรรลเุป้าหมาย 

ตามแผนรอ้ยละ 80 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ  

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือ

ทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ 

 

174.1880 ลา้นบาท 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : กลุม่เรื่องทา้ทายไทย/วาระแหง่ชาตแิละอืน่ๆ 

 

 

 ความส าเร็จการด าเนินโครงการบรรลเุป้าหมาย 

ตามแผนรอ้ยละ 80 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมวชิาการเกษตร  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 
2. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
4. มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
5. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ 

หน่วยงานของรฐัสภา 

1. สถาบนัพระปกเกลา้  
หน่วยงานอสิระของรฐั 

1. .ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาต ิ  

รฐัวิสาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

1,354.6730 ลา้นบาท 

 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาต ิ 

2. ส านกังานปลดักระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

4. แผนภาพความเช่ือมโยง 
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      แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา (ต่อ)

เป้าหมายที่ 2 : วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1  : องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

แนวทางที่ 2.1.1 : การวจิยัพื้นฐาน 

ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรายปีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

770.8851 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.1.2 : การวจิยัประยุกต ์

ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรายปีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

3,689.3094 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.1.3 : การวจิยัพฒันา 

ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรายปีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

2,726.3457 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว 

2. กรมประมง 

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมพฒันาที่ดนิ

5. กรมวชิาการเกษตร 

6. กรมหมอ่นไหม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านกังานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

2. มหาวทิยาลยันเรศวร 

3. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

4. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

5. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

7. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

8. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

9. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

10. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์
11. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์
12. มหาวทิยาลยันครพนม 
13. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
14. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
15. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
16. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
17. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ
18. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย
19. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่
20. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
21. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

22. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
23. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
24. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

25. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
26. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์
27. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
28. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
29. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 
30. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
31. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
32. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

33. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
35. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 
36. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
37. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
38. มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 
39. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
40. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
41. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 
42. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์
43. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 
44. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
45. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
46. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
47. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
48. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
49. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
50. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
51. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
52. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั
53. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
54. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
55. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
56. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
57. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
58. มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

59. มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
60. มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
61. มหาวทิยาลยัมหดิล 
62. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

63. มหาวทิยาลยับูรพา 
64. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
65. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
66. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
67. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบงั  

68. มหาวทิยาลยัพะเยา 
69. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
70. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
71. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
72. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
73. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรว์โิรฒ 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 

และการแพทยท์างเลอืก  

2. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

3. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

4. กรมอนามยั

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

หน่วยงานของศาล 

1. ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ 

หน่วยงานอสิระของรฐั 

1. ส านกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน

แห่งชาติ  

รฐัวสิาหกจิ 

1. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

2. องคก์ารสวนสตัว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน) 

4. สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2. ส านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

3. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 

4. ส านกังานคณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา

5. มหาวทิยาลยันเรศวร

6. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

7. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

8. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

9. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

10. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์
11. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
12. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
13. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์
14. สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
15. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์
16. มหาวทิยาลยันครพนม 

17. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
18. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
19. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
20. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
21. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ
22. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย
23. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่
24. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
25. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
26. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
27. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
28. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
29. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
30. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา 

31. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์
32. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
33. มหาวทิยาลยัราชภพัระนครศรีอยุธยา

กระทรวงการคลงั 

1. ส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 

2. ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. กรมพลศึกษา 

2. สถาบนัการพลศึกษา

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. ส านกังานปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว 

2. กรมประมง 

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมพฒันาที่ดนิ 

5. กรมวชิาการเกษตร 

6. กรมหมอ่นไหม 

7. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง 

(องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้

2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

กระทรวงแรงงาน 

1. ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

2. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. กรมส่งเสริมวฒันธรรม 

2. ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

3. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ 

2. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ 

69. มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
70. มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
71. มหาวทิยาลยัมหดิล 
72. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

73. มหาวทิยาลยับูรพา 
74. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
75. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
76. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
77. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

78. มหาวทิยาลยัพะเยา
79. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
80. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

81. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
82. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

83. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมการแพทย ์

2. กรมควบคุมโรค 

3. กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก 

4. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

5. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

6. กรมอนามยั

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

2. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

หน่วยงานอสิระของรฐั 

1. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ

รฐัวสิาหกจิ 

1. การเคหะแห่งชาติ 

2. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย 

3. องคก์ารสวนสตัว ์

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1. กองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 
35. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
36. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธาน ี

37. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
38. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
39. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
40. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
41. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
42. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 
43. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
44. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
45. มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 
46. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
47. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
48. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
49. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
50. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 
51. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์
52. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 
53. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
54. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์
55. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
56. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
57. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
58. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
59. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
60. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
61. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
62. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั
63. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
64. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
65. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
66. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
67. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
68. มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

กระทรวงกลาโหม 

1. ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

2. สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์าร

มหาชน) 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว 

2. กรมประมง 

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมพฒันาที่ดนิ

5. กรมวชิาการเกษตร 

6. กรมหมอ่นไหม 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้

กระทรวงพาณิชย ์

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านกังานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ 

2. ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

2. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. มหาวทิยาลยันเรศวร 

4. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

5. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

6. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

7. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

8. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

9. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

10. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์
11. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์
12. มหาวทิยาลยันครพนม 
13. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

14. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
15. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
16. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ
17. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
18. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่
19. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
20. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
21. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
22. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

23. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
24. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์
25. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
26. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
27. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 
28. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
29. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี  

30. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
31. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
32. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
33. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
34. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 
35. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
36. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
37. มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 
38. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
39. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
40. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
41. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
42. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 
43. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์
44. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 
45. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
46. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
47. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
48. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

49. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก 

50. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
51. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รตันโกสนิทร ์

52. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
53. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั
54. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูม ิ 

55. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
56. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
57. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
58. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 

59. มหาวทิยาลยัมหดิล 
60. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ  

61. มหาวทิยาลยับูรพา 
62. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
63. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
64. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

65. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบงั  

66. มหาวทิยาลยัพะเยา
67. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
68. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

69. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
70. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
71. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
72. สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้
และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 

73. ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 

และการแพทยท์างเลอืก 

2. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

3. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

4. กรมสุขภาพจิต 

5. กรมอนามยั

6. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

รฐัวสิาหกจิ 

1. องคก์ารพฤกษศาสตร ์

2. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาติ

2. ส านกังานปลดักระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี
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แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา (ต่อ) 

เป้าหมายที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยั บคุลากรดา้นการวจิยัและระบบมาตรฐานการวจิยัท ัง้ในเชงิปริมาณและคุณภาพ 

 

 

แนวทางที่ 3.1.1 : พฒันาระบบ/มาตรฐานวจิยั 

 

 

จ านวนระบบ/มาตรฐานการวจิยัทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา (10 ระบบ/มาตรฐาน) 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2. มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 
4. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ 
  

 

 

95.3644  ลา้นบาท 

แนวทางที่ 3.2.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยั 

 

 

 จ านวนความร่วมมอืการบูรณาการและการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐาน 

ดา้นการวจิยัร่วมกนั 

 

959.3644  ลา้นบาท 

 

แนวทางที่ 3.3.1 : พฒันาบคุลากรดา้นการวจิยั 

 

 

 จ านวนบคุลากรดา้นการวจิยัในสาขาส าคญัต่อการพฒันาของประเทศ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ5 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
2. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

3. ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ 
4. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2. ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
3. มหาวทิยาลยัศิลปากร 
4. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

5. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ  
กระทรวงสาธารณสขุ 

1. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข  
สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

2. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

รฐัวิสาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน 

1. กองทนุสนบัสนุนการวจิยั 
 

3,168.4578  ลา้นบาท 

 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : หน่วยงานทีน่ าระบบ/มาตรฐานการวจิยัทีไ่ดร้บัการพฒันาไปใชเ้พิม่เตมิ 

 

 

 

ตวัช้ีวดัที่ 3.2 : หน่วยงานทีใ่ชบ้ริการโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยัเพิม่มากขึ้น 

 

 

ตวัช้ีวดัที่ 3.3  : สดัส่วนบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาต่อประชากรเพิม่ขึ้น 

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
2. ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิ 
3. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัศิลปากร  
2. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์
3. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี
5. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
6. มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
7. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
8. ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์  
สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิ 

2. ส านกังานปลดักระทรวง
วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
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5. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 วจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

3,997,982,300      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ผลงานวจิยัสามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชยไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของโครงการวจิยัที่

แลว้เสร็จ

3,997,982,300    บาท

5.1.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 การวจิยัเพื่อตอบสนอง Super Clusters/10 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 956,384,000        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 โครงการวจิยัทีร่่วมวจิยักบัภาคเอกชนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ30 956,384,000      บาท

5.1.2 แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 การวจิยัมุ่งเป้า 1,512,737,300      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ความสาํเร็จการดาํเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผน รอ้ยละ 80 1,512,737,300    บาท

5.1.3 แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 การขบัเคลื่อนบญัชีนวตักรรมไทยและบญัชีสิง่ประดิษฐไ์ทย 174,188,000        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ความสาํเร็จการดาํเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรอ้ยละ 80 174,188,000      บาท

5.1.4 แนวทางการดาํเนินงานที่ 4 กลุม่เรื่องทา้ทายไทย/วาระแหง่ชาตแิละอืน่ ๆ 1,354,673,000      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ความสาํเร็จการดาํเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรอ้ยละ 80 1,354,673,000    บาท

5.2 เป้าหมายที่ 2 วจิยัเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 7,186,540,200      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 90

7,186,540,200    บาท

5.2.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 การวจิยัพื้นฐาน 770,885,100        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 770,885,100      บาท

5.2.2 แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 การวจิยัประยกุต ์ 3,689,309,400      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 3,689,309,400    บาท

5.2.3 แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 การวจิยัพฒันา 2,726,345,700      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 2,726,345,700    บาท

5.3 เป้าหมายที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยั บคุลากรดา้นการวจิยัและระบบมาตรฐานการวจิยั

 ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ

4,223,683,400      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 หน่วยงานทีน่าํระบบ/มาตรฐานการวจิยัทีไ่ดร้บัการพฒันาไปใชเ้พิม่เตมิ 95,364,400       บาท

ตวัชี้วดัที ่2 หน่วยงานทีใ่ชบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยัเพิม่มากขึ้น 959,861,200      บาท

ตวัชี้วดัที ่3 สดัส่วนบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาต่อประชากรเพิม่ขึ้น 3,168,457,800    บาท

5.3.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 พฒันาระบบ/มาตรฐานวจิยั 95,364,400         บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนระบบ/มาตรฐานการวจิยัทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา (10 ระบบ/มาตรฐาน) 95,364,400       บาท
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5.3.2 แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยั 959,861,200        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนความร่วมมอืการบูรณาการและการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยัร่วมกนั 959,861,200      บาท

5.3.3 แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 พฒันาบคุลากรดา้นการวจิยั 3,168,457,800      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนบคุลากรดา้นการวจิยัในสาขาสาํคญัต่อการพฒันาของประเทศเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5 3,168,457,800    บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 985.8729        805.8652        11,219.6685    2,396.7993     15,408.2059    

สาํนกันายกรฐัมนตรี -               -               406.4942     -               406.4942     

1. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั -               -               -               -               -               

ผลผลติ : การสรา้งผลงานวจิยัและนกัวจิยัที่มคุีณภาพ -                 -                 -                 -                 -                 

ผลผลติ : การสนบัสนุนการวจิยัเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติ

-                 -                 -                 -                 -                 

2. ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ -               -               406.4942     -               406.4942     

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมสรา้งองค์

ความรูท้ี่มศีกัยภาพ

-                 -                 292.6000       -                 292.6000       

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร

และระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 113.8942       -                 113.8942       

กระทรวงกลาโหม -               -               763.7971     -               763.7971     

1. สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม -               -               5.4431        -               5.4431        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพือ่การ

ป้องกนัประเทศ

-                 -                 5.4431          -                 5.4431          

2. สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) -               -               758.3540     -               758.3540     

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพือ่การ

ป้องกนัประเทศ

-                 -                 758.3540       -                 758.3540       

กระทรวงการคลงั -               -               -               5.8493        5.8493        

1. สาํนกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ -               -               -               1.7620        1.7620        

โครงการ : โครงการวจิยัดา้นการคลงั ระบบเศรษฐกิจ 

และการบรหิารหน้ีสาธารณะ

-                 -                 -                 1.7620          1.7620          

2. สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั -               -               -               4.0873        4.0873        

โครงการ : โครงการการวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ และ

เศรษฐกิจ

-                 -                 -                 4.0873          4.0873          

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา -               -               -               13.0888       13.0888       

1. กรมพลศึกษา -               -               -               2.8880        2.8880        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาดา้น

กีฬา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา

-                 -                 -                 2.8880          2.8880          

2. สถาบนัการพลศึกษา -               -               -               10.2008       10.2008       

โครงการ : โครงการบรหิารงานวจิยั -                 -                 -                 10.2008         10.2008         

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ -               -               -               17.4262       17.4262       

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย์

-               -               -               14.2182       14.2182       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นสงัคม และ

ความม ัน่คงของมนุษย์

-                 -                 -                 14.2182         14.2182         

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย
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          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

2. กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั -               -               -               3.2080        3.2080        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นสงัคม และ

ความม ัน่คงของมนุษย์

-                 -                 -                 3.2080          3.2080          

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 918.8420     17.6624       74.8000       48.0459       1,059.3503   

1. กรมการขา้ว 234.5576     -               -               -               234.5576     

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว 234.5576       -                 -                 -                 234.5576       

2. กรมประมง 32.9093       -               -               -               32.9093       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 32.9093         -                 -                 -                 32.9093         

3. กรมปศุสตัว ์ 36.3750       3.9060        -               -               40.2810       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นปศุสตัว ์ 36.3750         3.9060          -                 -                 40.2810         

4. กรมพฒันาที่ดิน 43.2982       -               -               -               43.2982       

โครงการ : โครงการวจิยัพฒันาที่ดนิและ

เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลติ

43.2982         -                 -                 -                 43.2982         

5. กรมวชิาการเกษตร 571.7019     12.5000       -               -               584.2019     

โครงการ : โครงการศูนยต์น้แบบการผลติปุ๋ยอนิทรยี ์ 12.1500         12.5000         -                 -                 24.6500         

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นผลงานวจิยัสู่การใช ้

ประโยชน์

51.6100         -                 -                 -                 51.6100         

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาประสทิธภิาพการ

ผลติพชื

507.9419       -                 -                 -                 507.9419       

6. กรมหม่อนไหม -               1.2564        -               48.0459       49.3023       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยดีา้นหม่อนไหม

-                 1.2564          -                 48.0459         49.3023         

7. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) -               -               74.8000       -               74.8000       

โครงการ : โครงการสรา้งองคค์วามรูน้วตักรรม และต่อ

ยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่บนพื้นที่สูง

-                 -                 74.8000         -                 74.8000         

กระทรวงคมนาคม -               -               -               103.7474     103.7474     

1. กรมทางหลวง -               -               -               103.7474     103.7474     

โครงการ : โครงการวจิยัพฒันา -                 -                 -                 37.7527         37.7527         

โครงการ : โครงการวจิยัประยุกต์ -                 -                 -                 65.9947         65.9947         

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม -               -               -               33.0480       33.0480       

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ -               -               -               14.9273       14.9273       

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้น

การจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

-                 -                 -                 14.9273         14.9273         

2. กรมป่าไม ้ -               -               -               13.7716       13.7716       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้ -                 -                 -                 13.7716         13.7716         

3. กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม -               -               -               4.3491        4.3491        

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีนการ

แกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มเชงิพื้นที่

-                 -                 -                 4.3491          4.3491          
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          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

กระทรวงพาณิชย์ -               -               4.3000        -               4.3000        

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบั

แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

-               -               4.3000        -               4.3000        

โครงการ : โครงการการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานวจิยั

และพฒันาเพือ่เป็นองคค์วามรูใ้นอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดบั

-                 -                 4.3000          -                 4.3000          

กระทรวงมหาดไทย -               -               -               5.2000        5.2000        

1. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั -               -               -               5.2000        5.2000        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยัเพือ่การป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

-                 -                 -                 5.2000          5.2000          

กระทรวงยุติธรรม -               -               44.3671       -               44.3671       

1. สาํนกังานกจิการยุติธรรม -               -               10.3771       -               10.3771       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่การพฒันากระบวนการ

ยุติธรรม

-                 -                 10.3771         -                 10.3771         

2. สถาบนัเพือ่การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน)

-               -               33.9900       -               33.9900       

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้

เพือ่ยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยุติธรรม

ทางอาญารวมท ัง้หลกันิติธรรมของประเทศไทยและ

ประเทศในกลุม่อาเซยีน

-                 -                 33.9900         -                 33.9900         

กระทรวงแรงงาน -               -               -               4.2700        4.2700        

1. สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน -               -               -               2.2700        2.2700        

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัความตอ้งการแรงงานใน

พื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

-                 -                 -                 2.2700          2.2700          

2. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน -               -               -               2.0000        2.0000        

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่การคุม้ครองแรงงาน -                 -                 -                 2.0000          2.0000          

กระทรวงวฒันธรรม -               -               18.8820       3.1197        22.0017       

1. กรมสง่เสรมิวฒันธรรม -               -               15.0000       -               15.0000       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุนการวจิยัทาง

วฒันธรรม

-                 -                 15.0000         -                 15.0000         

2. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั -               -               3.8820        -               3.8820        

โครงการ : โครงการวจิยัทางศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรม

-                 -                 3.8820          -                 3.8820          

3. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ -               -               -               3.1197        3.1197        

โครงการ : โครงการวจิยัทางการศึกษาดา้น

ศิลปวฒันธรรม

-                 -                 -                 3.1197          3.1197          
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กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 22.4833       374.8741     2,983.6960   0.7562        3,381.8096   

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -               337.6771     2,026.0900   -               2,363.7671   

โครงการ : โครงการสนบัสนุนนกัเรยีนทุนรฐับาล

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะที่ 3

-                 -                 373.4650       -                 373.4650       

โครงการ : โครงการสนบัสนุนนกัเรยีนทุนรฐับาลดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะ3+

-                 -                 1,082.8250     -                 1,082.8250     

โครงการ : โครงการส่งเสรมิกิจการอทุยานวทิยาศาสตร ์

(นิคมธุรกิจวทิยาศาสตรภ์มูภิาค)

-                 179.7998       200.0000       -                 379.7998       

โครงการ : โครงการก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิ

รบัรองดา้นมาตรวทิยาเคมี

-                 157.8773       -                 -                 157.8773       

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการจดัต ัง้หอ้งเรยีน

วทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน โดยการกาํกบัดูแลของ

มหาวทิยาลยั (ระยะที่ 2)

-                 -                 369.8000       -                 369.8000       

2. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 15.5007       11.0250       -               0.6000        27.1257       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันา สู่การนาํไปใช ้

ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจและสงัคม

8.9607          4.2250          -                 0.6000          13.7857         

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมวสัดุทางการแพทย์ 6.5400          6.8000          -                 -                 13.3400         

3. สาํนกังานปรมาณูเพือ่สนัติ 6.9826        26.1720       -               0.1562        33.3108       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นความปลอดภยัจาก

พลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

5.6346          9.0200          -                 0.1562          14.8108         

โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการ

วดัปรมิาณรงัสใีนระดบัปฐมภมูิ

1.3480          17.1520         -                 -                 18.5000         

4. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ -               -               630.7158     -               630.7158     

โครงการ : โครงการพฒันาขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร

อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่สนบัสนุนเกษตรกรไทย ระยะที ่3

-                 -                 25.5000         -                 25.5000         

โครงการ : โครงการบูรณาการขอ้มลูเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนด์า้นการเกษตร ระยะที่ 3

-                 -                 69.2600         -                 69.2600         

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบญัชนีวตักรรมไทย

และสิง่ประดษิฐไ์ทย

-                 -                 124.1880       -                 124.1880       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยหีุ่นยนต์

อตุสาหกรรม

-                 -                 20.0000         -                 20.0000         

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรม

เทคโนโลยชีวีภาพ

-                 -                 82.9114         -                 82.9114         

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรม

ชิ้นส่วนยานยนต์

-                 -                 46.5020         -                 46.5020         
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หน่วยงาน
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โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาวศิวกรรมดจิทิลั -                 -                 18.7200         -                 18.7200         

โครงการ : โครงการการจดัการเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมเกษตร

-                 -                 125.0000       -                 125.0000       

โครงการ : โครงการการพฒันาเทคโนโลยกีารขนส่งทาง

ราง

-                 -                 48.2620         -                 48.2620         

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมการ

ผลติและบรกิาร

-                 -                 37.6224         -                 37.6224         

โครงการ : โครงการรบัรองโครงการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลย ีเพือ่ใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษี

-                 -                 4.0000          -                 4.0000          

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้น

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ 

คณิตศาสตร ์(STEM) เพือ่การวจิยัและพฒันาสาํหรบั

ภาคอตุสาหกรรม

-                 -                 28.7500         -                 28.7500         

5. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

-               -               112.9300     -               112.9300     

โครงการ : โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้น

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแก่บุคลากรใน

สาขายุทธศาสตรข์องประเทศ

-                 -                 50.0000         -                 50.0000         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการ

หมนุเวยีนบุคลากรระหว่างภาครฐัและเอกชน (Talent

 Mobility) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการผลติและ

บรกิาร

-                 -                 62.9300         -                 62.9300         

6. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ

 (องคก์ารมหาชน)

-               -               36.0000       -               36.0000       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรม

อวกาศและอากาศยาน (Leverage Aerospace 

Industry in Thailand)

-                 -                 36.0000         -                 36.0000         

7. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) -               -               66.3028       -               66.3028       

โครงการ : โครงการการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์

-                 -                 10.0000         -                 10.0000         

โครงการ : โครงการการสรา้งและส่งเสรมิศกัยภาพ

นกัวจิยัใหม่ดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์

-                 -                 8.7500          -                 8.7500          

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ -                 -                 44.8528         -                 44.8528         

โครงการ : โครงการพฒันางานวจิยัและการทดสอบ

เพือ่ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยนิีวเคลยีร์

-                 -                 2.7000          -                 2.7000          

8. สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) -               -               8.1832        -               8.1832        

โครงการ : โครงการพฒันางานวจิยัทางดาราศาสตร์ -                 -                 8.1832          -                 8.1832          
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          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

9. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์าร

มหาชน)

-               -               103.4742     -               103.4742     

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา

อตุสาหกรรมเป้าหมายดา้นชวีวทิยาศาสตร์

-                 -                 103.4742       -                 103.4742       

กระทรวงศึกษาธกิาร -               -               4,449.9870   9.9442        4,459.9312   

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร -               -               -               6.9442        6.9442        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การ

พฒันาการศึกษา

-                 -                 -                 5.1022          5.1022          

โครงการ : โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพ

งานวจิยัและผลติบุคลากรดา้นวจิยั

-                 -                 -                 1.8420          1.8420          

2. สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา -               -               10.1068       -               10.1068       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา

และส่งเสรมิเครอืข่ายวจิยั

-                 -                 10.1068         -                 10.1068         

3. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน -               -               0.6657        -               0.6657        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 0.6657          -                 0.6657          

4. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -               -               110.7685     3.0000        113.7685     

โครงการ : โครงการผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ -                 -                 12.7685         3.0000          15.7685         

โครงการ : โครงการผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี -                 -                 98.0000         -                 98.0000         

5. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา -               -               888.2800     -               888.2800     

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากร

และระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 262.0000       -                 262.0000       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 626.2800       -                 626.2800       

6. มหาวทิยาลยันเรศวร -               -               73.3420       -               73.3420       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 73.3420         -                 73.3420         

7. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม -               -               17.8485       -               17.8485       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 17.8485         -                 17.8485         

8. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ -               -               35.0172       -               35.0172       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 29.6142         -                 29.6142         

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 5.4030          -                 5.4030          

9. มหาวทิยาลยัรามคําแหง -               -               58.9660       -               58.9660       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 57.5660         -                 57.5660         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากร

และระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 1.4000          -                 1.4000          

10. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช -               -               7.4283        -               7.4283        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 7.4283          -                 7.4283          

11. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี -               -               48.2878       -               48.2878       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

บุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 33.7556         -                 33.7556         

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 14.5322         -                 14.5322         

12. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ -               -               80.0000       -               80.0000       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 80.0000         -                 80.0000         

13. สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั -               -               0.7530        -               0.7530        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 0.7530          -                 0.7530          

14. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ -               -               17.4990       -               17.4990       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 17.4990         -                 17.4990         

15. มหาวทิยาลยันครพนม -               -               6.0020        -               6.0020        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 6.0020          -                 6.0020          

16. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ -               -               9.5178        -               9.5178        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 9.5178          -                 9.5178          

17. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี -               -               13.6202       -               13.6202       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 13.6202         -                 13.6202         

18. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร -               -               8.7253        -               8.7253        

โครงการ :  โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 8.7253          -                 8.7253          

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม -               -               5.9823        -               5.9823        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 5.9823          -                 5.9823          

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ -               -               16.4118       -               16.4118       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 16.4118         -                 16.4118         

21. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย -               -               16.3988       -               16.3988       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 16.3988         -                 16.3988         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

22. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ -               -               38.5247       -               38.5247       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 38.5247         -                 38.5247         

23. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี -               -               13.3277       -               13.3277       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 13.3277         -                 13.3277         

24. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี -               -               6.2022        -               6.2022        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 6.2022          -                 6.2022          

25. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม -               -               23.9923       -               23.9923       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 22.4923         -                 22.4923         

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 1.5000          -                 1.5000          

26. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา -               -               26.0324       -               26.0324       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสม องคค์วามรูท้ี่

มศีกัยภาพ

-                 -                 26.0324         -                 26.0324         

27. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช -               -               24.9882       -               24.9882       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 24.9882         -                 24.9882         

28. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ -               -               11.1742       -               11.1742       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 11.1742         -                 11.1742         

29. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา -               -               8.0359        -               8.0359        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 8.0359          -                 8.0359          

30. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ -               -               17.3833       -               17.3833       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 17.3833         -                 17.3833         

31. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร -               -               19.3436       -               19.3436       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 19.3436         -                 19.3436         

32. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา -               -               6.3170        -               6.3170        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 6.3170          -                 6.3170          
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

33. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม -               -               11.9613       -               11.9613       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 11.9613         -                 11.9613         

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี -               -               15.5655       -               15.5655       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 15.5655         -                 15.5655         

35. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภจ์งัหวดัปทุมธานี

-               -               12.3074       -               12.3074       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 12.3074         -                 12.3074         

36. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ -               -               9.1807        -               9.1807        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 9.1807          -                 9.1807          

37. มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ -               -               6.3774        -               6.3774        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 6.3774          -                 6.3774          

38. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม -               -               23.0986       -               23.0986       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 23.0986         -                 23.0986         

39. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา -               -               10.4658       -               10.4658       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 10.4658         -                 10.4658         

40. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ -               -               12.4382       -               12.4382       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 12.4382         -                 12.4382         

41. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ -               -               10.8795       -               10.8795       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสม องคค์วามรูท้ี่

มศีกัยภาพ

-                 -                 10.8795         -                 10.8795         

42. มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี -               -               21.5799       -               21.5799       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 21.5799         -                 21.5799         

43. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย -               -               6.6824        -               6.6824        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 6.6824          -                 6.6824          

44. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง -               -               5.9177        -               5.9177        

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ -                 -                 -                 -                 -                 

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี -                 -                 -                 -                 -                 

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 5.9177          -                 5.9177          
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45. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ -               -               15.7350       -               15.7350       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 15.7350         -                 15.7350         

46. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร -               -               14.9059       -               14.9059       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 14.9059         -                 14.9059         

47. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา -               -               8.3877        -               8.3877        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 8.3877          -                 8.3877          

48. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา -               -               73.8595       -               73.8595       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 73.8595         -                 73.8595         

49. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี -               -               3.8896        -               3.8896        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 3.8896          -                 3.8896          

50. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์ -               -               12.3194       -               12.3194       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 12.3194         -                 12.3194         

51. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง -               -               9.7533        -               9.7533        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 9.7533          -                 9.7533          

52. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี -               -               7.6600        -               7.6600        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 7.6600          -                 7.6600          

53. มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ -               -               11.2646       -               11.2646       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 11.2646         -                 11.2646         

54. มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี -               -               17.8068       -               17.8068       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 17.8068         -                 17.8068         

55. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี -               -               76.8441       -               76.8441       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 76.8441         -                 76.8441         

56. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ -               -               11.4859       -               11.4859       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 11.4859         -                 11.4859         

57. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก -               -               16.2884       -               16.2884       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 16.2884         -                 16.2884         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

58. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร -               -               49.4049       -               49.4049       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 49.4049         -                 49.4049         

59. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ -               -               53.5946       -               53.5946       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 53.5946         -                 53.5946         

60. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา -               -               20.1906       -               20.1906       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 20.1906         -                 20.1906         

61. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั -               -               58.4390       -               58.4390       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 58.4390         -                 58.4390         

62. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ -               -               17.2342       -               17.2342       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 17.2342         -                 17.2342         

63. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน -               -               70.3948       -               70.3948       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 70.3948         -                 70.3948         

64. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี -               -               92.0461       -               92.0461       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 92.0461         -                 92.0461         

65. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ -               -               9.3624        -               9.3624        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 9.3624          -                 9.3624          

66. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี -               -               183.6950     -               183.6950     

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 19.1000         -                 19.1000         

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 76.5950         -                 76.5950         

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการ

วจิยั บุคลากรวจิยั และระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 88.0000         -                 88.0000         

67. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง -               -               16.7393       -               16.7393       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 16.7393         -                 16.7393         

68. มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั -               -               43.7615       -               43.7615       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 43.7615         -                 43.7615         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

69. มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั -               -               23.6022       -               23.6022       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 23.6022         -                 23.6022         

70. มหาวทิยาลยัมหดิล -               -               274.7424     -               274.7424     

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 161.2424       -                 161.2424       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 113.5000       -                 113.5000       

71. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ -               -               44.0648       -               44.0648       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 28.0266         -                 28.0266         

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 16.0382         -                 16.0382         

72. มหาวทิยาลยับูรพา -               -               122.9429     -               122.9429     

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 122.9429       -                 122.9429       

73. มหาวทิยาลยัทกัษิณ -               -               15.3716       -               15.3716       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 15.3716         -                 15.3716         

74. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั -               -               142.1986     -               142.1986     

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 142.1986       -                 142.1986       

75. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ -               -               151.6138     -               151.6138     

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร

และระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 34.0172         -                 34.0172         

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 107.3116       -                 107.3116       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 10.2850         -                 10.2850         

76. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั

-               -               89.1238       -               89.1238       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 61.0907         -                 61.0907         

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 28.0331         -                 28.0331         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

77. มหาวทิยาลยัพะเยา -               -               35.0000       -               35.0000       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 35.0000         -                 35.0000         

78. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ -               -               244.2672     -               244.2672     

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 234.6672       -                 234.6672       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 9.6000          -                 9.6000          

79. มหาวทิยาลยัขอนแก่น -               -               246.4974     -               246.4974     

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 113.0000       -                 113.0000       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 54.8754         -                 54.8754         

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการ

วจิยั บุคลากรวจิยั และระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 78.6220         -                 78.6220         

80. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ -               -               89.9434       -               89.9434       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 64.2295         -                 64.2295         

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 13.1000         -                 13.1000         

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคคลากร

และระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 12.6139         -                 12.6139         

81. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ -               -               67.4788       -               67.4788       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 5.8000          -                 5.8000          

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

บุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 3.0000          -                 3.0000          

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 58.6788         -                 58.6788         

82. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ -               -               70.1438       -               70.1438       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 70.1438         -                 70.1438         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

83. มหาวทิยาลยัศิลปากร -               -               44.3813       -               44.3813       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 0.6000          -                 0.6000          

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 33.4563         -                 33.4563         

โครงการ : โครงการวจิยัพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

บุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 10.3250         -                 10.3250         

84. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ -               -               104.1555     -               104.1555     

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาค

การผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

-                 -                 29.7132         -                 29.7132         

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 28.8423         -                 28.8423         

โครงการ : โครงการวจิยัพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

บุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั

-                 -                 45.6000         -                 45.6000         

85. สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา 

(องคก์ารมหาชน)

-               -               22.0000       -               22.0000       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี

ศกัยภาพ

-                 -                 22.0000         -                 22.0000         

กระทรวงสาธารณสุข 44.5476       -               61.0000       133.5631     239.1107     

1. กรมการแพทย์ -               -               -               18.0080       18.0080       

โครงการ : โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการ

ศึกษาวจิยั

-                 -                 -                 18.0080         18.0080         

2. กรมควบคุมโรค -               -               -               25.0000       25.0000       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

-                 -                 -                 25.0000         25.0000         

3. กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก

29.3642       -               -               15.6260       44.9902       

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยั พฒันาและเพิม่

ประสทิธภิาพ นวตักรรมดา้นการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก

29.3642         -                 -                 15.6260         44.9902         

4. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 15.1834       -               -               23.8628       39.0462       

โครงการ : โครงการองคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา และ

นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่มคีวามเป็นเลศิ

15.1834         -                 -                 23.8628         39.0462         

5. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ -               -               -               13.6331       13.6331       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุน

บรกิารสุขภาพ

-                 -                 -                 13.6331         13.6331         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

6. กรมสุขภาพจติ -               -               -               20.7106       20.7106       

โครงการ : โครงการ ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรู ้

และเทคโนโลยดีา้นสุขภาพจติ

-                 -                 -                 20.7106         20.7106         

7. กรมอนามยั -               -               -               16.7226       16.7226       

โครงการ : โครงการการวจิยั นวตักรรมดา้นส่งเสรมิ

สุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่รองรบัการมสุีขภาพ

ดขีองประชาชนทุกกลุม่วยั

-                 -                 -                 16.7226         16.7226         

8. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข -               -               61.0000       -               61.0000       

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาระบบสุขภาพ -                 -                 51.0000         -                 51.0000         

โครงการ : โครงการพฒันาการจดัการงานวจิยั -                 -                 10.0000         -                 10.0000         

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื

ทบวง

-               1.8275        1,996.4530   62.4611       2,060.7416   

1. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ -               -               5.1860        -               5.1860        

โครงการ : โครงการบรหิารงานคณะสงฆใ์นเขตพื้นที่

สามจงัหวดัชายแดนใต ้

-                 -                 5.1860          -                 5.1860          

2. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ -               1.8275        1,991.2670   45.1235       2,038.2180   

โครงการ : โครงการบรหิารแผนและงบประมาณแบบ

บูรณาการและจดัการผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์

-                 -                 1,800.8170     -                 1,800.8170     

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันานาํไปสู่

องคค์วามรู ้

-                 -                 99.9500         -                 99.9500         

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร

ทางการวจิยั และมาตรฐานการวจิยัของประเทศ

-                 1.8275          90.5000         45.1235         137.4510       

3. สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ -               -               -               17.3376       17.3376       

โครงการ : โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

-                 -                 -                 9.3376          9.3376          

โครงการ : โครงการพฒันาบุคลากรวจิยัดา้นนิติ

วทิยาศาสตร์

-                 -                 -                 8.0000          8.0000          

หน่วยงานของรฐัสภา -               -               41.4898       -               41.4898       

1. สถาบนัพระปกเกลา้ -               -               41.4898       -               41.4898       

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาประชาธปิไตย -                 -                 41.4898         -                 41.4898         

หน่วยงานของศาล -               -               -               4.0000        4.0000        

1. สาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ -               -               -               4.0000        4.0000        

โครงการ : โครงการวจิยั -                 -                 -                 4.0000          4.0000          
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

หน่วยงานอสิระของรฐั -               -               -               9.1481        9.1481        

1. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาติ

-               -               -               6.6481        6.6481        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยั และพฒันางาน

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

-                 -                 -                 5.6500          5.6500          

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่แกไ้ขปญัหาการทุจรติ -                 -                 -                 0.9981          0.9981          

2. สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ -               -               -               2.5000        2.5000        

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรู ้

เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน

-                 -                 -                 2.5000          2.5000          

รฐัวสิาหกจิ -               411.5012     374.4023     -               785.9035     

1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย -               -               20.8980       -               20.8980       

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาการตลาดการ

ท่องเที่ยว

-                 -                 20.8980         -                 20.8980         

2. การเคหะแห่งชาติ -               -               6.0496        -               6.0496        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นสงัคม และ

ความม ัน่คงของมนุษย์

-                 -                 6.0496          -                 6.0496          

3. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ -               -               3.6680        -               3.6680        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยั และพฒันาองค์

ความรูท้างดา้นพชืและความหลากหลายทางชวีภาพ

-                 -                 3.6680          -                 3.6680          

4. องคก์ารสวนสตัว ์ -               -               16.7852       -               16.7852       

โครงการ : โครงการการสรา้งความเป็นเลศิในการวจิยั

สตัวป่์า

-                 -                 16.7852         -                 16.7852         

5. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศ

ไทย

-               411.5012     327.0015     -               738.5027     

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรู ้

ที่มศีกัยภาพ

-                 72.9200         134.9205       -                 207.8405       

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งสนองภาคการ

ผลติสาขายุทธศาสตร์

-                 315.1361       161.9359       -                 477.0720       

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการ

วจิยัและบุคลากรวจิยั

-                 23.4451         30.1451         -                 53.5902         

สภากาชาดไทย -               -               -               -               -               

1. สภากาชาดไทย -               -               -               -               -               

โครงการ : โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยค์วามกา้วหนา้

ทางวชิาการ

-                 -                 -                 -                 -                 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน -               -               -               1,943.1313   1,943.1313   

1. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน -               -               -               1,943.1313   1,943.1313   

โครงการ : กองทุนสนบัสนุนการวจิยั -                 -                 -                 1,943.1313     1,943.1313     
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 347.6771        1,092.3321      -                  -                  180.0000        

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

337.6771        899.9208        -                  -                  180.0000        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิกิจการอทุยาน

วทิยาศาสตร ์(นิคมธุรกิจวทิยาศาสตรภ์มูภิาค)

179.7998          735.7029          -                    -                    -                    

โครงการ : โครงการก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุ

อา้งองิรบัรองดา้นมาตรวทิยาเคมี

157.8773          164.2179          -                    -                    180.0000          

2. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ

10.0000          40.0000          -                  -                  -                  

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบญัชี

นวตักรรมไทยและสิง่ประดษิฐไ์ทย

10.0000            40.0000            -                    -                    -                    

3. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์

(องคก์ารมหาชน)

-                  152.4113        -                  -                  -                  

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและ

พฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมายดา้นชวีวทิยา

ศาสตร์

-                    152.4113          -                    -                    -                    

รฐัวสิาหกจิ 21.9701          87.8803          -                  -                  -                  

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย

21.9701          87.8803          -                  -                  -                  

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งสนอง

ภาคการผลติสาขายุทธศาสตร์

21.9701            87.8803            -                    -                    -                    

สภากาชาดไทย -                  448.8522        448.8521        -                  289.5400        

1. สภากาชาดไทย -                  448.8522        448.8521        -                  289.5400        

โครงการ : โครงการก่อสรา้งอาคารศูนย์

ความกา้วหนา้ทางวชิาการ

-                    448.8522          448.8521          -                    289.5400          

รวมทัง้สิ้น 369.6472          1,629.0646        448.8521          -                    469.5400          

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  7 รายการ  เป็นเงนิ  337,677,100  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  31,970,100  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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8. เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม - รายการ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนับ จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               15,408.2059

เป้าหมายท่ี 1 : วิจยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญั

ของประเทศ

               3,997.9823

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ผลงานวิจยัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของ

โครงการวิจยัท่ีแลว้เสร็จ

               3,997.9823

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 1 : การวิจยัเพื่อตอบสนอง Super Clusters/10 กลุ่มอตุสาหกรรม

เป้าหมาย

                 956 .3840

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงการวจิยัทีร่่วมวจิยักบัภาคเอกชนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ30                  956 .3840

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  320 .9476

1.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                    13 .3400

โครงการที ่1 : โครงการพฒันานวตักรรมวสัดุทางการแพทย์                    13 .3400

กิจกรรม ส่งเสรมิการนาํผลงานวจิยัและพฒันาไปใชป้ระโยชนท์างการแพทย์ จาํนวน

เทคโนโลย/ี

ผลติภณัฑ ์ต่อ 

โครงการวจิยั

1                    13 .3400

1.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  168 .1334

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยหีุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม                    20 .0000

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเทคโนโลยหีุ่นยนต์ ตน้แบบ 2                    20 .0000

โครงการที ่2 : โครงการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ                    82 .9114

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่อตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ เรื่อง 2                    82 .9114

โครงการที ่3 : โครงการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์                    46 .5020

กิจกรรม วจิยัและพฒันาสนบัสนุนอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน ตน้แบบ 3                    46 .5020

โครงการที ่4 : โครงการวจิยัและพฒันาวศิวกรรมดจิทิลั                    18 .7200

กิจกรรม วจิยัและพฒันาวศิวกรรมดจิทิลั ตน้แบบ 2                    18 .7200

1.3 สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)                    36 .0000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน (Leverage

 Aerospace Industry in Thailand)

                   36 .0000

กิจกรรม การส่งเสรมิอตุสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน ราย 1                    36 .0000

1.4 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                  103 .4742

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมายดา้นชวีวทิยา

ศาสตร์

                 103 .4742

กิจกรรม จดัตัง้ศูนยป้์องกนัและรกัษาผูเ้จบ็ป่วย คนพกิาร และชราภาพโดยใชเ้ทคโนโลยี

เซลลบ์าํบดั (Cell Therapy) และยนีบาํบดั (Gene Therapy)

แห่ง 2                    32 .5800

กิจกรรม สนบัสนุนการพฒันายา ชวีวตัถ ุและเครือ่งมอืแพทย ์ตน้แบบเพือ่ถ่ายทอดสู่เชงิ

พาณิชยแ์ละลดการนาํเขา้จากต่างประเทศ

แห่ง 1                    70 .8942

เป้าหมาย
งบประมาณ
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เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  185 .4364

2.1 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                     1 .5000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                    1 .5000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ โครงการ 1                     1 .5000

2.2 มหาวทิยาลยัมหดิล                  113 .5000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                 113 .5000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ โครงการ 7                  113 .5000

2.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                    16 .0382

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                   16 .0382

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ โครงการ 6                    16 .0382

2.4 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่                     9 .2850

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                    9 .2850

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ โครงการ 4                     9 .2850

2.5 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                     9 .6000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                    9 .6000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ โครงการ 3                     9 .6000

2.6 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                     5 .8000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                    5 .8000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ โครงการ 4                     5 .8000

2.7 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                    29 .7132

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                   29 .7132

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ                    29 .7132

3. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  450 .0000

3.1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน (กองทนุสนบัสนุนการวจิยั)                  450 .0000

โครงการที ่1 : กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                  450 .0000

กิจกรรม การสนบัสนุนการวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ ทนุ/โครงการ 180                  450 .0000
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งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : การวจิยัมุ่งเป้า               1,512.7373

ตวัชี้วดัที่ 1 : ความสาํเรจ็การดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผน รอ้ยละ 80              1,512.7373

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  14.9273

1.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่                  14.9273

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่

                 14.9273

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ เรื่อง 14                  14.9273

2. กระทรวงยุติธรรม                  33.9900

2.1 สถาบนัเพือ่การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน)                  33.9900

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัมาตรฐานและ

พฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมท ัง้หลกันิติธรรมของประเทศไทยและประเทศ

ในกลุม่อาเซยีน

                 33.9900

กิจกรรม การส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้ เรื่อง 10                  33.9900

3. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 270.7220

3.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                 268.0220

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่สนบัสนุน

เกษตรกรไทย ระยะที่ 3

                 25.5000

กิจกรรม เชื่อมโยงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร ระบบ 1                  25.5000

โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการขอ้มลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนด์า้น

การเกษตร ระยะที่ 3

                 69.2600

กิจกรรม บูรณาการขอ้มลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนด์า้นการเกษตร จงัหวดั 20                  69.2600

โครงการที่ 3 : โครงการการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร                 125.0000

กิจกรรม จดัการความรูเ้พือ่เกษตรกร เรื่อง/ปี 10                   5.0000

กิจกรรม ปรบัแต่งเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเกษตรกร ชดุเทคโนโลยี 5                  10.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาคนในชมุชน คน 500                  10.0000

กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกร ชมุชน/ปี 100                 100.0000

โครงการที่ 4 : โครงการการพฒันาเทคโนโลยกีารขนส่งทางราง                  48.2620

กิจกรรม วจิยั ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและพฒันาบุคลากรระบบขนส่งทางราง คน 45                  48.2620

3.2 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                   2.7000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันางานวจิยัและการทดสอบเพือ่ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี                   2.7000

กิจกรรม การสรา้งเภสชัรงัสเีพือ่การบาํบดัรกัษาเน้ืองอก รอ้ยละ 100                   0.7000

กิจกรรม การพฒันาวธิวีเิคราะหป์รมิาณสารชวีมวลดว้ยเทคนิค Radiometric รอ้ยละ 100                   2.0000
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เป้าหมาย
งบประมาณ

4. กระทรวงศึกษาธกิาร                  37.3830

4.1 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                   4.6830

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตร์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                  4.6830

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองการแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ โครงการ 8                   4.6830

4.2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี                  19.1000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                 19.1000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองการแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ โครงการ 2                  19.1000

4.3 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                  13.0000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                 13.0000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองการแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ โครงการ 7                  13.0000

4.4 มหาวทิยาลยัศิลปากร                   0.6000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตร์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                  0.6000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ตอบสนองการแกป้ญัหาสาํคญัของประเทศ โครงการ 1                   0.6000

5. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง              1,134.8170

5.1 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ              1,134.8170

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจดัการ

ผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์

             1,134.8170

กิจกรรม บูรณาการงบประมาณการวจิยั โครงการ 556              1,134.8170

6. รฐัวสิาหกิจ                  20.8980

6.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)                  20.8980

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาการตลาดการท่องเที่ยว                  20.8980

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาตลาดการท่องเที่ยว ชิ้นงาน 2                  20.8980

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : การขบัเคลื่อนบญัชีนวตักรรมไทยและบญัชีสิง่ประดิษฐไ์ทย                 174.1880

ตวัชี้วดัที่ 1 : ความสาํเรจ็การดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรอ้ยละ 80                 174.1880

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 124.1880

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                 124.1880

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบญัชนีวตักรรมไทยและสิง่ประดษิฐไ์ทย                 124.1880

กิจกรรม บญัชนีวตักรรมไทย รายการ 67                  14.5800

กิจกรรม บญัชสีิง่ประดษิฐไ์ทย รายการ 40                  95.3300

กิจกรรม การเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศโดยพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานทางดา้นคุณภาพ (MSTQ) เพือ่นวตักรรมไทย

เวบ็ไซต์ 1                  14.2780
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เป้าหมาย
งบประมาณ

2. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                   50.0000

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   50.0000

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจดัการผลงานวจิยั

ไปสู่การใชป้ระโยชน์

                  50.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กิดการต่อยอดขยายผลงานวจิยั ผลงาน 3                   50.0000

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 4 : กลุ่มเรื่องทา้ทายไทย/วาระแห่งชาติและอื่น ๆ               1,354.6730

ตวัชี้วดัที ่1 : ความสาํเร็จการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรอ้ยละ 80               1,354.6730

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                   76.2600

1.1 กรมวชิาการเกษตร                   76.2600

โครงการที ่1 : โครงการศูนยต์น้แบบการผลติปุ๋ยอนิทรยี์                   24.6500

กิจกรรม ศูนยต์น้แบบการผลติปุ๋ยอนิทรยีแ์บบเตมิอากาศ โรง 25                   24.6500

โครงการที ่2 : โครงการขบัเคลือ่นผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์                   51.6100

กิจกรรม การขบัเคลือ่นผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ เรื่อง 11                   51.6100

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                 142.8531

2.1 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                    0.7200

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                   0.7200

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ดาํเนินการตามนโยบายของรฐั โครงการ 1                    0.7200

2.2 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่                    1.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                   1.0000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ดาํเนินการตามนโยบายของรฐั โครงการ 1                    1.0000

2.3 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                   28.0331

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                  28.0331

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ดาํเนินการตามนโยบายรฐับาล โครงการ 10                   28.0331

2.4 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                 100.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                100.0000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ดาํเนินการตามนโยบายของรฐั โครงการ 23                 100.0000

2.5 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                   13.1000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละ

แกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

                  13.1000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ดาํเนินการตามนโยบายของรฐั โครงการ 2                   13.1000

3. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                 616.0000

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                 616.0000

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจดัการผลงานวจิยั

ไปสู่การใชป้ระโยชน์

                616.0000

กิจกรรม บรหิารจดัการผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ ผลงาน 509                 616.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

4. หน่วยงานของรฐัสภา                  41.4898

4.1 สถาบนัพระปกเกลา้                  41.4898

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาประชาธปิไตย                  41.4898

กิจกรรม การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการผลติผลงานวจิยั เรื่อง 22                  41.4898

5. หน่วยงานอสิระของรฐั                   0.9981

5.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ                   0.9981

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่แกไ้ขปญัหาการทุจรติ                   0.9981

กิจกรรม การวจิยัเพือ่แกไ้ขปญัหาทุจรติ เรื่อง 5                   0.9981

6. รฐัวสิาหกิจ                 477.0720

6.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย)

                477.0720

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตร์                 477.0720

กิจกรรม โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ OTOP 

ดว้ย วทน. 5 ภมูภิาค

ราย 1000                  50.0000

กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยเีรื่องปุ๋ยสู่ชมุชน โรง 16                   7.5485

กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชนบท เรื่อง 8                  71.2903

กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ราย 5                  14.1043

กิจกรรม การจดัการสถานีเพือ่ถ่ายทอดความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คน 3300                  88.7593

กิจกรรม โครงการโรงงานนาํร่องมาตรฐาน สาํหรบัผลติผลติภณัฑไ์ดจ้ากผลผลติ

งานวจิยั ระยะที่ 1- สายการผลติเครือ่งดืม่และสายการผลติผลไมอ้บแหง้

ราย 800                  64.7571

กิจกรรม โครงการคลงัทรพัยากรชวีภาพเพือ่การต่อยอดเชงิพาณิชย ์ระยะที่ 2 สายพนัธุ ์ 100                   6.2000

กิจกรรม โครงการศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสาหร่าย วว. สายพนัธุ ์ 4                  24.0000

กิจกรรม โครงการแกไ้ขปญัหาการเขา้ถงึเทคโนโลยอีาหารแปรรูปของ SMEs ในพื้นที่ ราย 200                   3.0000

กิจกรรม โครงการสรา้งมลูค่าเพิม่มนัสาํปะหลงัโดยนาํมาผลติเอทานอล ระยะที่ 2 โรง 4                  80.0000

กิจกรรม โครงการยดือายุลาํไยส่งออกเพือ่แกไ้ขลาํไยลน้ตลาดดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

ราย 200                   5.0000

กิจกรรม โครงการแกไ้ขปญัหามลพษิ สิง่แวดลอ้ม และขยะชมุชนโดยเทคโนโลยี

สะอาด (Plasma)

คร ัง้ 1                   8.0000

กิจกรรม โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโลยขีองการวจิยัใน

สตัวท์ดลองของประเทศ

ชิ้น 30                   6.0000

กิจกรรม โครงการศูนยต์น้แบบการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพแบบ

ครบวงจร

ราย 100                   2.0000

กิจกรรม โครงการพฒันานวตักรรมวสัดุจากทรพัยากรธรรมชาติและของเหลอืทิ้งจาก

ธรรมชาติ

ชิ้น 3                  30.1125

กิจกรรม โครงการ Non-Thermal Plasma เพือ่ผูป้ระกอบการอญัมณี SMEs ชิ้น 1                  16.3000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัช้ีวดัที่ 1.1  : ผลงานวจิยัสามารถนําไปใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย์

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : การวจิยัเพื่อตอบสนอง Super Clusters/

10 กลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงการวจิยัที่ร่วมวจิยักบัภาคเอกชนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมวสัดทุางการแพทย์ 13,340,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,540,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,540,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 93,600                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 40,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 300,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 700,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 1,155,000              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 70,000                  บาท

(7) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 4,171,400              บาท

(8) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 10,000                  บาท

2. งบลงทนุ 6,800,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,800,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 6,800,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,800,000              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 500,000                บาท

(2) Ultrasonic Homogenizer แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,500,000              บาท

(3) Nano particle analyzer แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,500,000              บาท

(4) ชดุอปุกรณ์คน้หาตาํแหน่งควบคมุดว้ยคอมพวิเตอร ์แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1,500,000              บาท

เป้าหมายที่ 1 : วจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ
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(5) อปุกรณ์เปลีย่นตวัอย่างแบบอตัโนมตั ิใชก้บั XRD พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(6) กลอ้งถ่ายภาพตดิตัง้บนกลอ้งจลุทรรศน ์พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 300,000                บาท

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม 20,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันาตน้แบบ/เทคโนโลยหีุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม 

ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี2 ตน้แบบ 20,000,000             บาท

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 82,911,400             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 82,911,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 82,911,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 76,911,400             บาท

2) ค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันาตน้แบบ/เทคโนโลย ีอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ 

ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 2 ตน้แบบ 6,000,000              บาท

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 46,502,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 46,502,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 46,502,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันาตน้แบบชิ้นส่วนยานยนต ์ตาํบลคลองหนึ่ง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี3 ตน้แบบ 46,502,000             บาท

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาวศิวกรรมดิจทิลั 18,720,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 18,720,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,720,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาตน้แบบเทคโนโลย/ีระบบการผลติอตัโนมตั ิ

ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี2 ตน้แบบ 18,720,000             บาท

สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน 

(Leverage Aerospace Industry in Thailand) 36,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 36,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 36,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 12,654,000             บาท

2) ค่าพฒันาระบบดา้นเทคโนโลยอีวกาศ ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบรุ ี6 ระบบ 23,346,000             บาท
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ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)

103,474,200           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 103,474,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 103,474,200           บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 66,894,200             บาท

(1)  ครภุณัฑโ์ครงการวจิยัเชงิคลนิกิดา้นทนัตกรรม ตาํบลคลองหนึ่ง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 21,320,000             บาท

(2) ครภุณัฑศู์นยท์ดสอบประสทิธผิลและความปลอดภยัผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอาง

และผลติภณัฑธ์รรมชาตใินระดบัคลนิกิมาตรฐานสากล 

(ICH GCP) ตาํบลท่าโพธิ์ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ 34,574,200             บาท

(3) ครภุณัฑศู์นยพ์ฒันาบรกิารการรกัษาดว้ยเซลลบ์าํบดั (Cell Therapy Center)

 ของประเทศไทย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 11,000,000             บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง -                        บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยห์ุ่นยนตท์างการแพทยช์ ัน้สูงแห่งชาต ิ

ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 หลงั -                        บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 200,617,600           บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 32,137,600             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 16,068,700             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 152,411,300           บาท

3) เงนิอดุหนุนพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รอืบรกิาร แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 36,580,000             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมายดา้นชีววทิยาศาสตร์
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กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 1,500,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาเครือ่งลดนํา้มนัตกคา้งในผลติภณัฑ์

อาหารทอดแบบอตัโนมตัขินาดเลก็  เพือ่เพิม่คณุภาพอาหารทอดใหเ้ป็น

อาหารเพือ่สุขภาพสาํหรบักลุม่ผูผ้ลติอาหารทอดรายย่อยในเขตภาคตะวนัตก 1,500,000              บาท

มหาวทิยาลยัมหดิล

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 113,500,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 113,500,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 113,500,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนการพฒันา Enterprise software สาํหรบัระบบโซ่อปุทาน

สาธารณสุขประเทศไทย 9,250,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนการพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบัศูนยก์ารแพทย ์ทีอ่ยู่อาศยั

สะดวกสบายสาํหรบัผูสู้งอายุและผูดู้แล และการผลติอปุกรณ์ช่วย

ในการวนิจิฉยัทางการแพทยท์ีม่ศีกัยภาพเชงิพาณิชย์ 25,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนการผลติยาประเภทชวีวตัถคุลา้ยคลงึเพือ่การรกัษาผูป่้วย

โรคมะเรง็และโรคภมูแิพ ้รวมถงึการผลติชวีวตัถคุลา้ยคลงึเพือ่เป็นองคป์ระกอบ

ในชดุตรวจวนิจิฉยัโรคทีไ่ดม้าตรฐานสากล 27,500,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนเซน็เซอรต์รวจวดัพชืและสภาพแวดลอ้ม สาํหรบัเกษตรกรรม

แม่นยาํสูงในไร่นาและโรงงานปลูกพชืผกั 5,000,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันางานวจิยัและโครงสรา้งพื้นฐานในการผลติอปุกรณ์

การแพทยค์รบวงจรเพือ่รองรบัความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม 28,750,000             บาท

6) เงนิอดุหนุนการวจิยัและพฒันายางลอ้ตนั 12,000,000             บาท

7) เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่มลูค่าใหก้บัโปรตนีทีเ่หลอืจากกระบวนการ

แลเ่นื้อปลาในการผลติทูน่ากระป๋อง เพือ่พฒันาเป็นอาหารเสรมิสุขภาพ 6,000,000              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 16,038,200             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,038,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,038,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ 16,038,200             บาท
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มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 9,285,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,285,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,285,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ 9,285,000              บาท

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 9,600,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,600,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,600,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ 9,600,000              บาท

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 5,800,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,800,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยั Super Cluster 5,800,000              บาท

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

29,713,200             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 29,713,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 29,713,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ตอบสนองการผลติ 29,713,200             บาท

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

กองทนุสนบัสนุนการวจิยั

โครงการ : กองทนุสนบัสนุนการวจิยั 450,000,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 450,000,000           บาท

1) การสนบัสนุนการวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ (Super Clusters) 450,000,000            บาท

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ
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แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : การวจิยัมุ่งเป้า

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสาํเรจ็การดาํเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผน รอ้ยละ 80

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝัง่ 14,927,300             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 14,927,300             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 1,993,000              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,993,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 12,934,300             บาท

กระทรวงยตุิธรรม

สถาบนัเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อยกระดบัมาตรฐาน 

และพฒันากระบวนการยตุิธรรมทางอาญารวมทัง้หลกันิติธรรมของประเทศไทย   

และประเทศในกลุ่มอาเซียน 33,990,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 33,990,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 33,990,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัมาตรฐาน

และพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางอาญา รวมทัง้หลกันติธิรรม

ของประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซยีน 33,990,000             บาท

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อสนบัสนุน

เกษตรกรไทย ระยะที่ 3 25,500,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 25,500,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบ ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี1 ระบบ 25,500,000             บาท
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โครงการ : โครงการบูรณาการขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการใชป้ระโยชน์

ดา้นการเกษตร ระยะที่ 3

1. งบเงนิอดุหนุน 69,260,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 69,260,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแบบจาํลองและบูรณาการขอ้มลู ตาํบลคลองหนึ่ง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ระบบ 69,260,000             บาท

โครงการ : โครงการการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร

1. งบเงนิอดุหนุน 125,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 125,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 75,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในชมุชน ตาํบลคลองหนึ่ง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 100 ชมุชน 50,000,000             บาท

โครงการ : โครงการการพฒันาเทคโนโลยีการขนส่งทางราง

1. งบเงนิอดุหนุน 48,262,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 48,262,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 15,822,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาตน้แบบระบบขนส่งทางราง ตาํบลคลองหนึ่ง           

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ตน้แบบ 32,440,000             บาท

สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันางานวจิยัและการทดสอบเพื่อประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีนิวเคลยีร ์ 2,700,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,700,000              บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,700,000              บาท

   1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,700,000              บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 4,683,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,683,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,683,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ตอบสนองการแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 4,683,000              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 19,100,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,100,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,100,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ตอบสนองการแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 19,100,000             บาท
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 13,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ตอบสนองการแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 13,000,000             บาท

มหาวทิยาลยัศิลปากร

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 600,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 600,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 600,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัมุ่งเป้า 600,000                บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

โครงการ : โครงการบรหิารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ

และจดัการผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์ 1,134,817,000         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,134,817,000         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,134,817,000         บาท

1) เงนิอดุหนุนการส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยัทีมุ่่งเป้าเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 1,134,817,000         บาท

รฐัวสิาหกจิ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาการตลาดการท่องเที่ยว 20,898,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,898,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,898,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัดา้นการตลาดการท่องเทีย่ว 20,898,000             บาท
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แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : การขบัเคลื่อนบญัชีนวตักรรมไทยและบญัชีสิ่งประดิษฐไ์ทย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสาํเรจ็การดาํเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผน รอ้ยละ 80

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบญัชีนวตักรรมไทยและสิ่งประดิษฐไ์ทย 124,188,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 124,188,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 114,188,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบญัชนีวตักรรมไทย  ตาํบลคลองหนึ่ง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี3 ระบบ 14,580,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาตน้แบบ ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี40  ตน้แบบ 95,330,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคณุภาพของประเทศ 

ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ระบบ 4,278,000              บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 10,000,000             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 10,000,000             บาท

(1) ระบบทดสอบผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส ์เครือ่งมอืแพทย ์

และยานยนต ์ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ระบบ 10,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

โครงการ : โครงการบรหิารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ

และจดัการผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์ 50,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 50,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการพฒันาสนิคา้สู่บญัชสีิง่ประดษิฐไ์ทย 50,000,000             บาท
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แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 : กลุ่มเรื่องทา้ทายไทย/วาระแห่งชาติและอืน่ ๆ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสาํเรจ็การดาํเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผน 

รอ้ยละ 80

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวชิาการเกษตร

โครงการ : โครงการศูนยต์น้แบบการผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์ 24,650,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,150,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,150,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 121,500                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 686,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 186,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 230,300                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 252,500                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,397,500              บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 220,000                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,293,600              บาท

(9) วสัดกุ่อสรา้ง 200,000                บาท

(10) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,062,600              บาท

(11) วสัดกุารเกษตร 4,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 12,500,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,500,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,500,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,500,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย) 12,500,000             บาท
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โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ 51,610,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 51,610,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,610,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,024,400              บาท

(2) ค่าจดันทิรรศการ 1,775,600              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 585,400                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 6,925,900              บาท

(5) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,497,800              บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 36,800,900             บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 720,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 720,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 720,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ดาํเนนิการตามนโยบายของรฐั 720,000                บาท

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 1,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ดาํเนนิการตามนโยบายของรฐั 1,000,000              บาท

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 28,033,100             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 28,033,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 28,033,100             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ดาํเนนิการตามนโยบายของรฐั 28,033,100             บาท

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 100,000,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 100,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ดาํเนนิการตามนโยบายของรฐั 100,000,000            บาท
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์

และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ 13,100,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,100,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,100,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ดาํเนนิการตามนโยบายของรฐั 13,100,000             บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

โครงการ : โครงการบรหิารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ

และจดัการผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์ 616,000,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 616,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 616,000,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนงานวจิยัตอบสนองนโยบาลรฐับาล 480,000,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนการส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการความรูแ้ละเผยแพร่ผลผลติ

จากผลงานวจิยัและสิง่ประดษิฐไ์ปสู่การใชป้ระโยชน์ 136,000,000            บาท

รฐัวสิาหกจิ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันามุ่งสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตร ์ 477,072,000           บาท

1. งบลงทนุ 315,136,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 315,136,100           บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 237,678,100           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 2,835,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 975,000                บาท

(2) ระบบดบัเพลงิอาคารปฏบิตักิารเพือ่ขยายสายพนัธุ์

และการพฒันาป่าไมเ้ศรษฐกจิชมุชน ตาํบลหนองสาหร่าย 

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 1,860,000              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,000                  บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 60,000                  บาท
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1.1.1.3 ครภุณัฑโ์รงงาน 89,300,000             บาท

(1) ครภุณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 400,000                บาท

(2) เครือ่งผสมยางแบบต่อเนื่อง ตาํบลหนองสาหร่าย 

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 3,600,000              บาท

(3) เครือ่งขึ้นรูปยางแบบแผ่น ตาํบลหนองสาหร่าย 

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 2,800,000              บาท

(4) เครือ่งตโีฟมยาง ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(5) เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในกระบวนการผลติเอทานอล 

ตาํบลนคิมทุ่งโพธิ์ทะเล อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 

1 ชดุ 80,000,000             บาท

1.1.1.4 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 145,483,100            บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 

รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย) 5,067,000              บาท

(2) ชดุคดัแยกขยะระบบกึ่งอตัโนมตัแิบบเบด็เสรจ็ 20 ตนัต่อวนั 

ตาํบลตาลเดีย่ว อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี1 ชดุ 31,800,000             บาท

(3) ชดุจดัแสดงววิฒันาการของแมลงของอาคารอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ตาํบลหนองสาหร่าย 

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(4) เครือ่งวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมขีองวสัดดุว้ยรงัสเีอก็ซ ์

ตาํบลคลองหา้  อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 12,000,000             บาท

(5) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารหอ้งปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรม

ในพชื ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 3,050,000              บาท

(6) ชดุเตรยีมตวัอย่างในการจาํแนกสารพนัธุกรรมในพชื สตัว ์

และจลุนิทรยี ์ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 1,922,000              บาท

(7) ชดุวเิคราะหส์ารพนัธุกรรมในพชื สตัว ์และจลุนิทรยี ์

ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 1,381,000              บาท

(8) ถงัเพาะเลี้ยงจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัพิรอ้มอปุกรณ์เสรมิ 

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 4,200,000              บาท

(9) เครือ่งวดัส ีตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,158,000              บาท

(10) เครือ่งทอดระบบสุญญากาศ ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี1 เครือ่ง 1,535,000              บาท

(11) เครือ่งทาํแหง้แบบเยอืกแขง็ ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี1 เครือ่ง 5,000,000              บาท
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(12) เครือ่งทดสอบการกดอดัโฟมยาง ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(13) เครือ่งทาํนํา้ยางขน้ ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 1,600,000              บาท

(14) ตูน้ึ่งไอนํา้ ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

1 หลงั 3,600,000              บาท

(15) เครือ่งวดัปรมิาณธาตอุงคป์ระกอบผวิเคลอืบโดยการวดัปรมิาณ

รงัสเีอก็ซ ์ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 เครือ่ง 15,000,000             บาท

(16) เครือ่งวดัอณุหภมูแิบบไรส้าย ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,100,000              บาท

(17) เครือ่งลา้งอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตรเ์พือ่ฆ่าเชื้อจลุนิทรยี ์ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,100,000              บาท

(18) เครือ่งแยกผลปาลม์ออกจากทะลาย ตาํบลเขาพงั อาํเภอบา้นตาขนุ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 2,500,000              บาท

(19) ระบบสายการผลติผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่ ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 21,970,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 109,850,400           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,970,100             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 87,880,300             บาท

(20) ระบบสายการผลติผลติภณัฑผ์ลไมแ้ช่อิม่อบแหง้ 

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 25,000,000             บาท

(21) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารหอ้งปฏบิตักิารโรงงานนาํร่อง ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 3,000,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 77,458,000             บาท

1.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000             บาท

(1) หอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานความปลอดภยัทางชวีภาพ ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 หอ้ง 20,000,000             บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 57,458,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 

รวม 7 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,000,000              บาท

(2) ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางทางเขา้หลกั 4 ช่องจราจร 

พรอ้มเกาะกลางและวงเวยีน ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา 1 สาย 13,000,000             บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารแลกเปลีย่นเรยีนรูน้กัวจิยั ตาํบลหนองสาหร่าย 

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 13,258,000             บาท

(4) ค่าปรบัปรงุบ่อนํา้ดบิ พื้นที ่30 ไร่ ตาํบลหนองสาหร่าย 

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 10,000,000             บาท
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(5) ค่าก่อสรา้งถนนลาดยาง ขนาดกวา้ง 9 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 สาย 16,200,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 161,935,900           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 161,935,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 161,935,900            บาท
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ขอจดัสรร        เสนอจดัสรร

หน่วยงานของรฐัสภา

สถาบนัพระปกเกลา้

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาประชาธิปไตย 47,691,100  บาท 41,489,800             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 47,691,100  บาท 41,489,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 47,691,100  บาท 41,489,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 47,691,100  บาท 41,489,800             บาท

หน่วยงานอสิระของรฐั

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ

โครงการ : โครงการวจิยัเพื่อแกไ้ขปญัหาการทจุรติ 998,100  บาท 998,100                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 998,100  บาท 998,100                บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 998,100  บาท 998,100                บาท
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายท่ี 2 : วิจยัเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท่ี้มีศกัยภาพ               7,186.5402

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : องคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการวิจยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90

              7,186.5402

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 1 : การวิจยัพื้นฐาน                 770.8851

ตวัชี้วดัที ่1 : ความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ยกว่า     

 รอ้ยละ 90

                770.8851

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 114.7933

1.1 กรมการขา้ว                  73 .8786

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว                  73 .8786

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐาน โครงการ 9                  73 .8786

1.2 กรมประมง                  10 .9139

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง                  10 .9139

กิจกรรม วจิยัพื้นฐาน เรื่อง 41                  10 .9139

1.3 กรมปศุสตัว์                    3 .6300

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นปศุสตัว์                    3 .6300

กิจกรรม วจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                    3 .6300

1.4 กรมพฒันาทีด่นิ                    1 .9441

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัพฒันาทีด่นิและเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลติ                    1 .9441

กิจกรรม วจิยัพื้นฐาน เรื่อง 9                    1 .9441

1.5 กรมวชิาการเกษตร                    5 .3704

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาประสทิธภิาพการผลติพชื                    5 .3704

กิจกรรม โครงการวจิยัและพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ (กิจกรรมวจิยัพื้นฐาน) โครงการ 1                    5 .3704

1.6 กรมหม่อนไหม                  19 .0563

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหม่อนไหม                  19 .0563

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานดา้นหม่อนไหม รอ้ยละ 100                  19 .0563

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                    0 .4000

2.1 กรมป่าไม ้                    0 .4000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้                    0 .4000

กิจกรรม วจิยัพื้นฐาน เรื่อง 1                    0 .4000

3. กระทรวงยุตธิรรม                    7 .2281

3.1 สาํนกังานกิจการยุตธิรรม                    7 .2281

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่การพฒันากระบวนการยุตธิรรม                    7 .2281

กิจกรรม ดาํเนินการวจิยัพื้นฐานดา้นกระบวนการยุตธิรรม เรื่อง 6                    7 .2281

4. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  12 .3811

4.1 สาํนกังานปรมาณูเพือ่สนัติ                  12 .3811

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นความ

ปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

                 12 .3811

กิจกรรม วจิยัพื้นฐานทางดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัสี รอ้ยละ 80                  12 .3811
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

5. กระทรวงศึกษาธกิาร                 588.5774

5.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                   5.4740

โครงการที่ 1 : โครงการผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   5.4740

กิจกรรม วจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละเผยแพร่ผลงานวจิยัสู่สาธารณชน ผลงาน 4                   2.4740

กิจกรรม การส่งเสรมิงานวจิยัพฒันานโยบายและวจิยัองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันา

อาชวีศึกษา

เรื่อง 2                   3.0000

5.2 มหาวทิยาลยันเรศวร                  45.9153

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  45.9153

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 102                  45.9153

5.3 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                   9.5500

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   9.5500

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 31                   9.5500

5.4 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                   6.6794

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.6794

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 23                   6.6794

5.5 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง                  12.1479

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  12.1479

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน รอ้ยละ 20                  12.1479

5.6 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช                   1.3031

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.3031

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   1.3031

5.7 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                   3.4630

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.4630

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 12                   3.4630

5.8 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์                   6.7532

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.7532

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                   6.7532

5.9 มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์                   2.5268

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.5268

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   2.5268

5.10 มหาวทิยาลยันครพนม                   1.2279

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.2279

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                   1.2279

5.11 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์                   2.8956

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.8956

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 8                   2.8956
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

5.12 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี                   2.7146

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.7146

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 7                   2.7146

5.13 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                   0.4829

โครงการที่ 1 :  โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.4829

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   0.4829

5.14 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                   0.2907

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.2907

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน                   0.2907

5.15 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ                   3.2982

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.2982

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 3                   3.2982

5.16 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย                   2.6891

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.6891

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 3                   2.6891

5.17 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่                   2.4624

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.4624

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 7                   2.4624

5.18 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี                   6.4530

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.4530

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                   6.4530

5.19 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                   1.8704

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.8704

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                   1.8704

5.20 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                   0.6800

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.6800

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   0.6800

5.21 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช                   3.7876

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.7876

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                   3.7876

5.22 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                   2.2970

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.2970

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                   2.2970

5.23 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา                   0.9903

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.9903

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   0.9903
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5.24 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์                   2.1309

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.1309

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน 5                   2.1309

5.25 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                   3.4860

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.4860

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   3.4860

5.26 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา                   0.9000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.9000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   0.9000

5.27 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                   3.7330

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.7330

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 13                   3.7330

5.28 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี                   0.2000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.2000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 1                   0.2000

5.29 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์                   3.2927

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.2927

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 16                   3.2927

5.30 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต                   2.6869

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.6869

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 4                   2.6869

5.31 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม                   3.7340

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.7340

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน                   3.7340

5.32 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                   3.9733

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.9733

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                   3.9733

5.33 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็                   3.1931

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.1931

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 6                   3.1931

5.34 มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี                   2.9982

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.9982

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                   2.9982

5.35 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                   0.8432

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.8432

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 4                   0.8432
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5.36 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง                   0.3500

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.3500

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 1                   0.3500

5.37 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                   3.8574

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.8574

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 8                   3.8574

5.38 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                   9.6506

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   9.6506

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 11                   9.6506

5.39 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี                   0.5521

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.5521

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   0.5521

5.40 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์                   3.3664

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.3664

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 8                   3.3664

5.41 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ                   0.6982

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.6982

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 3                   0.6982

5.42 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                   1.5853

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.5853

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                   1.5853

5.43 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี                   4.3727

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.3727

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 11                   4.3727

5.44 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                  10.3539

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  10.3539

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 18                  10.3539

5.45 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                   0.7405

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.7405

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   0.7405

5.46 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                   3.3627

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.3627

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 15                   3.3627

5.47 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                   3.7300

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.7300

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 7                   3.7300
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5.48 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์                   9.7930

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   9.7930

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 20                   9.7930

5.49 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                   5.3713

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.3713

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 9                   5.3713

5.50 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั                  14.7569

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  14.7569

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 35                  14.7569

5.51 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ                   1.7000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.7000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 4                   1.7000

5.52 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                  16.5421

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  16.5421

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 42                  16.5421

5.53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                  29.2666

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  29.2666

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 54                  29.2666

5.54 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                   2.4788

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.4788

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 12                   2.4788

5.55 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี                  25.3676

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  25.3676

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 35                  25.3676

5.56 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง                   5.1209

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.1209

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 10                   5.1209

5.57 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั                   0.5020

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.5020

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 3                   0.5020

5.58 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั                   1.2820

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.2820

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                   1.2820

5.59 มหาวทิยาลยัมหดิล                  50.8000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  50.8000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 55                  50.8000
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5.60 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                   6.3000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.3000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 18                   6.3000

5.61 มหาวทิยาลยับูรพา                  31.3178

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  31.3178

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 51                  31.3178

5.62 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                   4.0963

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.0963

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 14                   4.0963

5.63 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั                  77.3879

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  77.3879

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 53                  77.3879

5.64 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่                  23.0498

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  23.0498

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 28                  23.0498

5.65 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                   5.1967

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.1967

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 12                   5.1967

5.66 มหาวทิยาลยัพะเยา                  10.6196

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  10.6196

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 33                  10.6196

5.67 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                  21.7984

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  21.7984

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 97                  21.7984

5.68 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                  15.6792

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  15.6792

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 5                  15.6792

5.69 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                   5.6370

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.6370

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 10                   5.6370

5.70 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                   5.3272

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.3272

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 9                   5.3272

5.71 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                   3.2323

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.2323

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 7                   3.2323
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5.72 มหาวทิยาลยัศิลปากร                   8.3161

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   8.3161

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน โครงการ 48                   8.3161

5.73 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                   7.8944

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   7.8944

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัพื้นฐาน                   7.8944

6. กระทรวงสาธารณสุข                  33.1308

6.1 กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                  16.6112

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยั พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ นวตักรรมดา้นการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

                 16.6112

กิจกรรม การศึกษา วจิยั ใหค้วามรูแ้ละพฒันารูปแบบบรกิารและผลติภณัฑด์า้นสุขภาพ เรื่อง 5                  16.6112

6.2 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์                   9.1592

โครงการที่ 1 : โครงการองคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา และนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์

การแพทยท์ี่มคีวามเป็นเลศิ

                  9.1592

กิจกรรม วจิยัพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ รอ้ยละ 80                   9.1592

6.3 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                   3.0676

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                   3.0676

กิจกรรม วจิยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ{{LF}}(การวจิยัพื้นฐาน) เรื่อง 2                   3.0676

6.4 กรมอนามยั                   4.2928

โครงการที่ 1 : โครงการการวจิยั นวตักรรมดา้นส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่รองรบัการมสุีขภาพดขีองประชาชนทุกกลุม่วยั

                  4.2928

กิจกรรม ส่งเสรมิการวจิยัพื้นฐานดา้นส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม โครงการ 4                   4.2928

7. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                   0.8260

7.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                   0.8260

โครงการที่ 1 : โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                   0.8260

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ รอ้ยละ 80                   0.8260

8. หน่วยงานของศาล                   4.0000

8.1 สาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ                   4.0000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยั                   4.0000

กิจกรรม โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาวชิาการรฐัธรรมนูญ เรื่อง 2                   4.0000

9. หน่วยงานอสิระของรฐั                   2.5000

9.1 สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ                   2.5000

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิ

มนุษยชน

                  2.5000

กิจกรรม ส่งเสรมิการศึกษาและการวจิยัดา้นสทิธมินุษยชน เรื่อง 5                   2.5000
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10. รฐัวสิาหกิจ                   7.0484

10.1 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(องคก์ารสวนพฤกษศาสตร)์                   2.4400

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยั และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพชืและความ

หลากหลายทางชวีภาพ

                  2.4400

กิจกรรม สาํรวจและรวบรวมขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพ เรื่อง 5                   2.4400

10.2 องคก์ารสวนสตัว ์(องคก์ารสวนสตัว)์                   4.6084

โครงการที่ 1 : โครงการการสรา้งความเป็นเลศิในการวจิยัสตัวป่์า                   4.6084

กิจกรรม การศึกษาวจิยัการอนุรกัษฟ้ื์นฟู และสรา้งความม ัน่คงของฐานทรยัากร

ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (พื้นฐาน)

เรื่อง 5                   4.6084

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : การวจิยัประยุกต์               3,689.3094

ตวัชี้วดัที่ 1 : ความสาํเรจ็ของการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 90

             3,689.3094

1. กระทรวงการคลงั                   5.8493

1.1 สาํนกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ                   1.7620

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัดา้นการคลงั ระบบเศรษฐกิจ และการบรหิารหน้ีสาธารณะ                   1.7620

กิจกรรม โครงการวจิยัดา้นการคลงั ระบบเศรษฐกิจ และการบรหิารหน้ีสาธารณะ คร ัง้ 1                   1.7620

1.2 สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั                   4.0873

โครงการที่ 1 : โครงการการวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกิจ                   4.0873

กิจกรรม การวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกิจ โครงการ 4                   4.0873

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  13.0888

2.1 กรมพลศึกษา                   2.8880

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาดา้นกีฬา นนัทนาการ และ

วทิยาศาสตรก์ารกีฬา

                  2.8880

กิจกรรม ดาํเนินการศึกษา วจิยั และพฒันาดา้นกีฬา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์าร

กีฬา

เรื่อง 2                   2.8880

2.2 สถาบนัการพลศึกษา                  10.2008

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารงานวจิยั                  10.2008

กิจกรรม จดัทาํงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ เรื่อง/ชิ้นงาน 23                  10.2008

3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  14.2182

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  14.2182

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นสงัคม และความม ัน่คงของมนุษย์                  14.2182

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่การพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ เรื่อง 10                  14.2182

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 637.7701

4.1 กรมการขา้ว                  60.0781

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว                  60.0781

กิจกรรม การวจิยัประยุกต์ โครงการ 7                  60.0781
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4.2 กรมประมง                  20.9126

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง                  20.9126

กิจกรรม วจิยัประยุกต์ เรื่อง 62                  20.9126

4.3 กรมปศุสตัว ์                  36.1577

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นปศุสตัว ์                  36.1577

กิจกรรม วจิยัประยุกต์ โครงการ 33                  36.1577

4.4 กรมพฒันาที่ดนิ                  15.6271

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัพฒันาที่ดนิและเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลติ                  15.6271

กิจกรรม วจิยัประยุกต์ เรื่อง 52                  15.6271

4.5 กรมวชิาการเกษตร                 403.7942

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาประสทิธภิาพการผลติพชื                 403.7942

กิจกรรม โครงการวจิยัและพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ (กิจกรรมวจิยัประยุกต)์ โครงการ 133                 403.7942

4.6 กรมหม่อนไหม                  26.4004

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหม่อนไหม                  26.4004

กิจกรรม การวจิยัประยุกตด์า้นหม่อนไหม รอ้ยละ 100                  26.4004

4.7 สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน)                  74.8000

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งองคค์วามรูน้วตักรรม และต่อยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่บน

พื้นที่สูง

                 74.8000

กิจกรรม การวจิยัและพฒันา โครงการ 41                  74.8000

5. กระทรวงคมนาคม                  65.9947

5.1 กรมทางหลวง                  65.9947

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัประยุกต์                  65.9947

กิจกรรม วจิยัประยุกต์ โครงการ 8                  65.9947

6. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  10.8388

6.1 กรมป่าไม ้                   6.4897

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้                   6.4897

กิจกรรม วจิยัประยุกต์ เรื่อง 35                   6.4897

6.2 กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                   4.3491

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีนการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มเชงิพื้นที่                   4.3491

กิจกรรม วจิยัและพฒันานวตักรรมในการแกไ้ขปญัหาขยะและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ

เรื่อง 3                   4.3491

7. กระทรวงมหาดไทย                   5.2000

7.1 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                   5.2000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยัเพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                   5.2000

กิจกรรม การส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โครงการ 3                   5.2000
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8. กระทรวงแรงงาน                   4.2700

8.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน                   2.2700

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยัความตอ้งการแรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ                   2.2700

กิจกรรม วจิยัความตอ้งการแรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ เรื่อง 1                   2.2700

8.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                   2.0000

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่การคุม้ครองแรงงาน                   2.0000

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่การคุม้ครองแรงงาน เรื่อง 2                   2.0000

9. กระทรวงวฒันธรรม                  22.0017

9.1 กรมส่งเสรมิวฒันธรรม                  15.0000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุนการวจิยัทางวฒันธรรม                  15.0000

กิจกรรม การส่งเสรมิ สนบัสนุนทุนวจิยัเพือ่ดาํเนินโครงการวจิยัทางวฒันธรรม เรื่อง 3                  15.0000

9.2 สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั                   3.8820

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                   3.8820

กิจกรรม การอดุหนุนการวจิยัเพือ่พฒันางานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ผลงาน 4                   3.8820

9.3 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์                   3.1197

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม                   3.1197

กิจกรรม การวจิยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม เรื่อง 8                   3.1197

10. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  95.1468

10.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                   4.4884

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันา สู่การนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจและสงัคม                   4.4884

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ประโยชนท์างสงัคมและเศรษฐกิจชมุชน เรื่อง 8                   4.4884

10.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  37.6224

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร                  37.6224

กิจกรรม วจิยัและพฒันาสนบัสนุนอตุสาหกรรมฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ อตุสาหกรรม

เครื่องปรบัอากาศและเครื่องทาํความเยน็ในประเทศไทย

รอ้ยละ 50                  37.6224

10.3 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  44.8528

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนิีวเคลยีร์                  44.8528

กิจกรรม การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ เรื่อง 20                  44.8528

10.4 สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                   8.1832

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันางานวจิยัทางดาราศาสตร์                   8.1832

กิจกรรม การพฒันางานวจิยัทางดาราศาสตร์ เรื่อง 18                   8.1832

11. กระทรวงศึกษาธกิาร              1,808.2706

11.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                   5.1022

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา                   5.1022

กิจกรรม ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา เรื่อง 6                   5.1022
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11.2 สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา                  10.1068

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาและส่งเสรมิเครอืข่ายวจิยั                  10.1068

กิจกรรม การดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ เรื่อง 2                  10.1068

11.3 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                   0.6657

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.6657

กิจกรรม วจิยัระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน รอ้ยละ 50                   0.6657

11.4 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                   9.6945

โครงการที่ 1 : โครงการผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   9.6945

กิจกรรม วจิยัประยุกตเ์พือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละเผยแพร่ผลงานวจิยัสู่สาธารณชน ผลงาน 8                   9.6945

11.5 มหาวทิยาลยันเรศวร                  23.8302

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  23.8302

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 49                  23.8302

11.6 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                   7.9985

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   7.9985

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 27                   7.9985

11.7 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                  22.5848

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  22.5848

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 72                  22.5848

11.8 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง                  45.1810

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  45.1810

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ รอ้ยละ 20                  45.1810

11.9 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช                   6.1252

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.1252

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 10                   6.1252

11.10 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                  10.5929

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  10.5929

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 35                  10.5929

11.11 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์                  45.7665

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  45.7665

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 18                  45.7665

11.12 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั                   0.7530

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.7530

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 1                   0.7530
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11.13 มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์                   7.0098

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   7.0098

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 4                   7.0098

11.14 มหาวทิยาลยันครพนม                   3.5803

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.5803

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 14                   3.5803

11.15 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์                   5.8222

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.8222

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 19                   5.8222

11.16 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี                   8.3897

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   8.3897

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 29                   8.3897

11.17 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                   7.3497

โครงการที่ 1 :  โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   7.3497

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 10                   7.3497

11.18 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                   5.6916

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.6916

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 10                   5.6916

11.19 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ                  13.0066

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  13.0066

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 11                  13.0066

11.20 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย                  13.5117

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  13.5117

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 15                  13.5117

11.21 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่                  35.5719

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  35.5719

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 37                  35.5719

11.22 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี                   6.8747

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.8747

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 16                   6.8747

11.23 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี                   2.6830

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.6830

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 6                   2.6830

11.24 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                  20.6219

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  20.6219

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 20                  20.6219
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เป้าหมาย
งบประมาณ

11.25 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                  20.8213

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  20.8213

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 24                  20.8213

11.26 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช                  18.0558

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  18.0558

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 27                  18.0558

11.27 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                   5.7910

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.7910

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 16                   5.7910

11.28 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา                   3.6855

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.6855

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วารูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 4                   3.6855

11.29 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์                  12.2734

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  12.2734

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 24                  12.2734

11.30 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                  14.4934

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  14.4934

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 8                  14.4934

11.31 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา                   4.0080

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.0080

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 10                   4.0080

11.32 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                   6.0417

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.0417

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูดา้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 15                   6.0417

11.33 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี                  10.4414

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  10.4414

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 16                  10.4414

11.34 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทุมธานี                   7.1396

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   7.1396

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 5                   7.1396

11.35 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์                   4.2345

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.2345

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 32                   4.2345

11.36 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต                   3.6905

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.6905

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 6                   3.6905
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เป้าหมาย
งบประมาณ

11.37 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม                  13.4376

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  13.4376

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นวจิยัประยุกต์                  13.4376

11.38 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                   4.9925

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.9925

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 11                   4.9925

11.39 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์                   8.6964

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   8.6964

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 15                   8.6964

11.40 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็                   4.8856

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.8856

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 10                   4.8856

11.41 มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี                  16.0036

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  16.0036

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 10                  16.0036

11.42 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                   5.6328

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.6328

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 8                   5.6328

11.43 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง                   3.7477

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.7477

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 10                   3.7477

11.44 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ                  15.2964

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  15.2964

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 14                  15.2964

11.45 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                   8.0783

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   8.0783

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 13                   8.0783

11.46 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา                   4.5398

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.5398

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 11                   4.5398

11.47 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                  55.0652

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  55.0652

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 52                  55.0652

11.48 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี                   3.0385

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.0385

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 12                   3.0385
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11.49 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์                   7.0825

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   7.0825

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 16                   7.0825

11.50 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ                   6.4460

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.4460

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 11                   6.4460

11.51 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                   3.7083

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.7083

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 8                   3.7083

11.52 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์                  11.2646

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  11.2646

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 44                  11.2646

11.53 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี                  10.9044

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  10.9044

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 17                  10.9044

11.54 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                  41.4958

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  41.4958

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 88                  41.4958

11.55 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                  10.2454

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  10.2454

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 27                  10.2454

11.56 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                  10.0657

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  10.0657

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 43                  10.0657

11.57 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                  20.1684

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  20.1684

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 45                  20.1684

11.58 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์                  33.3617

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  33.3617

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 55                  33.3617

11.59 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                   8.1458

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   8.1458

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 23                   8.1458

11.60 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั                  35.8988

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  35.8988

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 96                  35.8988
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งบประมาณ

11.61 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ                  11.7182

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  11.7182

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 27                  11.7182

11.62 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                  43.1210

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  43.1210

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 99                  43.1210

11.63 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                  56.5586

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  56.5586

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 105                  56.5586

11.64 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                   4.6536

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.6536

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 19                   4.6536

11.65 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี                  39.6117

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  39.6117

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 69                  39.6117

11.66 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง                  11.6184

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  11.6184

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 13                  11.6184

11.67 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั                  43.2595

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  43.2595

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 51                  43.2595

11.68 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั                  22.3202

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  22.3202

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 23                  22.3202

11.69 มหาวทิยาลยัมหดิล                  97.1284

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  97.1284

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 53                  97.1284

11.70 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                  16.2515

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  16.2515

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 38                  16.2515

11.71 มหาวทิยาลยับูรพา                  84.8764

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  84.8764

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 104                  84.8764

11.72 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                   8.7422

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   8.7422

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 18                   8.7422
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เป้าหมาย
งบประมาณ

11.73 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั                  52.2027

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  52.2027

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 39                  52.2027

11.74 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่                  66.9832

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  66.9832

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 68                  66.9832

11.75 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                  44.3074

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  44.3074

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 83                  44.3074

11.76 มหาวทิยาลยัพะเยา                  23.1018

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  23.1018

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 64                  23.1018

11.77 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                 177.7378

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                 177.7378

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 294                 177.7378

11.78 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                  37.9981

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  37.9981

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 84                  37.9981

11.79 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                  37.8385

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  37.8385

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 44                  37.8385

11.80 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                  51.2516

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  51.2516

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 60                  51.2516

11.81 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                  61.5512

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  61.5512

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 67                  61.5512

11.82 มหาวทิยาลยัศิลปากร                  24.6502

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  24.6502

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ โครงการ 48                  24.6502

11.83 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                  19.3961

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  19.3961

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์                  19.3961
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12. กระทรวงสาธารณสุข                 105.2355

12.1 กรมการแพทย์                  18.0080

โครงการที่ 1 : โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการศึกษาวจิยั                  18.0080

กิจกรรม ศึกษา วจิยั ประเมนิ พฒันา องคค์วามรูด้า้นการแพทย์ เรื่อง 21                  18.0080

12.2 กรมควบคุมโรค                  25.0000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ                  25.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุน และยกระดบัการวจิยัและพฒันาดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ

เรื่อง 34                  25.0000

12.3 กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                  19.0790

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยั พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ นวตักรรมดา้นการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

                 19.0790

กิจกรรม ศึกษางานวจิยัและประยุกตใ์ชเ้พือ่ต่อยอดและตอบสนองการบรกิารดา้น

สาธารณสุข

เรื่อง 8                  19.0790

12.4 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์                  24.3108

โครงการที่ 1 : โครงการองคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา และนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์

การแพทยท์ี่มคีวามเป็นเลศิ

                 24.3108

กิจกรรม  ศึกษา คน้ควา้ พฒันาและยกระดบังานวจิยัและนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์

การแพทยเ์พือ่สนบัสนุนการตรวจวนิิจฉยั ควบคุม ป้องกนัรกัษาโรค และเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็ในการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสุขและชมุชน

เรื่อง 5                  24.3108

12.5 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                   7.2257

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                   7.2257

กิจกรรม วจิยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ{{LF}}(การวจิยัประยุกต)์ เรื่อง 6                   7.2257

12.6 กรมอนามยั                  11.6120

โครงการที่ 1 : โครงการการวจิยั นวตักรรมดา้นส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่รองรบัการมสุีขภาพดขีองประชาชนทุกกลุม่วยั

                 11.6120

กิจกรรม ส่งเสรมิการวจิยัประยุกตด์า้นส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม โครงการ 8                  11.6120

13. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  13.6976

13.1 สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ                   5.1860

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารงานคณะสงฆใ์นเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนใต ้                   5.1860

กิจกรรม การจดัการองคค์วามรูด้า้นการบรหิารงานคณะสงฆใ์นพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

เรื่อง 1                   5.1860
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เป้าหมาย
งบประมาณ

13.2 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                   8.5116

โครงการที่ 1 : โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                   8.5116

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ รอ้ยละ 80                   8.5116

14. หน่วยงานอสิระของรฐั                   5.6500

14.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ                   5.6500

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยั และพฒันางานดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติ

                  5.6500

กิจกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนการวจิยัองคค์วามรู ้ เรื่อง 5                   5.6500

15. รฐัวสิาหกิจ                 171.8212

15.1 การเคหะแห่งชาติ (การเคหะแห่งชาติ)                   6.0496

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นสงัคม และความม ัน่คงของมนุษย์                   6.0496

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาดา้นที่อยู่อาศยั เรือ่ง 2                   6.0496

15.2 องคก์ารสวนสตัว ์(องคก์ารสวนสตัว)์                  12.1768

โครงการที่ 1 : โครงการการสรา้งความเป็นเลศิในการวจิยัสตัวป่์า                  12.1768

กิจกรรม การศึกษาวจิยัการพฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ (วจิยัประยุกต)์

เรื่อง 10                  12.1768

15.3 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย)

                153.5948

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                 153.5948

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเกษตรเพือ่ชมุชน บทความต่อคน 0.183                  23.2090

กิจกรรม วจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร ยาสมนุไพร และเวชสาํอาง บทความต่อคน 0.189                  60.7597

กิจกรรม วจิยัและพฒันาพลงังานทดแทนและสิง่แวดลอ้ม บทความต่อคน 0.185                  42.5957

กิจกรรม วจิยัและพฒันาวศิวกรรมเพือ่อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม บทความต่อคน 0.18                  14.8041

กิจกรรม วจิยัและพฒันานวตักรรมวสัดุจากธรรมชาติ บทความต่อคน 0.18                  12.2263

16. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 710.2561

16.1 กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน (กองทุนสนบัสนุนการวจิยั)                 710.2561

โครงการที่ 1 : กองทุนสนบัสนุนการวจิยั                 710.2561

กิจกรรม ทุนวจิยัและพฒันา ทุนวจิยัทอ้งถิน่ ทุนพฒันากลไกการเชื่อมต่อผูใ้ช ้ทุนวจิยั

พฒันาเชงิพื้นที่และทุนวจิยัเชงิวชิาการ

ทุน/โครงการ 580                 710.2561

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : การวจิยัพฒันา               2,726.3457

ตวัชี้วดัที่ 1 : ความสาํเรจ็ของการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 90

             2,726.3457

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 292.6000

1.1 ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์                 292.6000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมสรา้งองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                 292.6000

กิจกรรม สนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพือ่ขบัเคลือ่นการวจิยัและพฒันา                 292.6000
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2. กระทรวงกลาโหม                 763.7971

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม                   5.4431

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพือ่การป้องกนัประเทศ                   5.4431

กิจกรรม การส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพือ่การป้องกนัประเทศ โครงการ 1                   5.4431

2.2 สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน)                 758.3540

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพือ่การป้องกนัประเทศ                 758.3540

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาโครงการขนาดใหญ่ดา้นยุทโธปกรณเ์ทคโนโลยป้ีองกนั

ประเทศและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ

เรื่อง 9                 758.3540

3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                   3.2080

3.1 กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั                   3.2080

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นสงัคม และความม ัน่คงของมนุษย์                   3.2080

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติสตรแีละครอบครวั เรื่อง 1                   3.2080

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 230.5269

4.1 กรมการขา้ว                 100.6009

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว                 100.6009

กิจกรรม วจิยัและพฒันาขา้ว โครงการ 7                 100.6009

4.2 กรมประมง                   1.0828

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง                   1.0828

กิจกรรม วจิยัและพฒันา เรื่อง 7                   1.0828

4.3 กรมปศุสตัว ์                   0.4933

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นปศุสตัว ์                   0.4933

กิจกรรม วจิยัและพฒันา โครงการ 2                   0.4933

4.4 กรมพฒันาที่ดนิ                  25.7270

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัพฒันาที่ดนิและเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลติ                  25.7270

กิจกรรม วจิยัพฒันา เรื่อง 18                  25.7270

4.5 กรมวชิาการเกษตร                  98.7773

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาประสทิธภิาพการผลติพชื                  98.7773

กิจกรรม โครงการวจิยัและพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ (กิจกรรมวจิยัพฒันา) โครงการ 21                  98.7773

4.6 กรมหม่อนไหม                   3.8456

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหม่อนไหม                   3.8456

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาดา้นหม่อนไหม รอ้ยละ 100                   3.8456

5. กระทรวงคมนาคม                  37.7527

5.1 กรมทางหลวง                  37.7527

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัพฒันา                  37.7527

กิจกรรม วจิยัพฒันา โครงการ 2                  37.7527
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6. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                   6.8819

6.1 กรมป่าไม ้                   6.8819

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้                   6.8819

กิจกรรม วจิยัและพฒันา เรื่อง 36                   6.8819

7. กระทรวงพาณิชย์                   4.3000

7.1 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                   4.3000

โครงการที่ 1 : โครงการการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานวจิยัและพฒันาเพือ่เป็นองคค์วามรูใ้น

อตุสาหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบั

                  4.3000

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถของ

อตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัอย่างครบวงจร

เรื่อง 3                   4.3000

8. กระทรวงยุติธรรม                   3.1490

8.1 สาํนกังานกิจการยุติธรรม                   3.1490

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่การพฒันากระบวนการยุติธรรม                   3.1490

กิจกรรม ดาํเนินการวจิยัและพฒันาดา้นกระบวนการยุติธรรม เรื่อง 3                   3.1490

9. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  11.7270

9.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                   9.2973

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันา สู่การนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจและสงัคม                   9.2973

กิจกรรม การวจิยัพฒันาเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย์ เรื่อง 8                   9.2973

9.2 สาํนกังานปรมาณูเพือ่สนัติ                   2.4297

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นความ

ปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

                  2.4297

กิจกรรม วจิยัและพฒันาทางดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัสี รอ้ยละ 80                   2.4297

10. กระทรวงศึกษาธกิาร              1,126.2350

10.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  98.6000

โครงการที่ 1 : โครงการผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   0.6000

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละเผยแพร่ผลงานวจิยัสู่สาธารณชน ผลงาน 2                   0.6000

โครงการที่ 2 : โครงการผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                  98.0000

กิจกรรม ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงาน 3,300                  98.0000

10.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                 626.2800

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                 626.2800

กิจกรรม สนบัสนุนการวจิยัของสถาบนัอดุมศึกษา โครงการ 325                 626.2800

10.3 มหาวทิยาลยันเรศวร                   3.5965

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.5965

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 5                   3.5965

10.4 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                   0.3000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.3000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   0.3000
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10.5 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                   0.3500

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.3500

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   0.3500

10.6 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง                   0.2371

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.2371

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา รอ้ยละ 20                   0.2371

10.7 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                   0.4763

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.4763

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 2                   0.4763

10.8 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์                  27.4803

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  27.4803

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                  27.4803

10.9 มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์                   7.9624

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   7.9624

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 6                   7.9624

10.10 มหาวทิยาลยันครพนม                   1.1938

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.1938

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 5                   1.1938

10.11 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์                   0.8000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.8000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 3                   0.8000

10.12 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี                   2.5159

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.5159

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 8                   2.5159

10.13 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                   0.8927

โครงการที่ 1 :  โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.8927

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 2                   0.8927

10.14 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ                   0.1070

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.1070

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   0.1070

10.15 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย                   0.1980

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.1980

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   0.1980

10.16 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่                   0.4904

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.4904

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   0.4904
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

10.17 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี                   3.5192

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.5192

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 3                   3.5192

10.18 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                   4.5311

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.5311

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 7                   4.5311

10.19 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช                   3.1448

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.1448

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 6                   3.1448

10.20 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                   3.0862

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.0862

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 7                   3.0862

10.21 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา                   3.3601

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.3601

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 5                   3.3601

10.22 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์                   2.9790

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.9790

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นวจิยัและพฒันา โครงการ 9                   2.9790

10.23 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                   1.3642

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.3642

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   1.3642

10.24 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา                   1.4090

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.4090

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 3                   1.4090

10.25 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                   2.1866

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.1866

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 7                   2.1866

10.26 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี                   4.9241

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   4.9241

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 6                   4.9241

10.27 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทุมธานี                   5.1678

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.1678

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 6                   5.1678

10.28 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์                   1.6535

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.6535

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 4                   1.6535
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

10.29 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม                   5.9270

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.9270

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา                   5.9270

10.30 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                   1.5000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.5000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นวจิยัและพฒันา โครงการ 3                   1.5000

10.31 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์                   3.7418

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.7418

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 4                   3.7418

10.32 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็                   2.8008

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.8008

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 4                   2.8008

10.33 มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี                   2.5781

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.5781

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 2                   2.5781

10.34 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                   0.2064

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.2064

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 6                   0.2064

10.35 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง                   1.8200

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.8200

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 6                   1.8200

10.36 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ                   0.4386

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.4386

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   0.4386

10.37 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                   2.9702

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.9702

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 5                   2.9702

10.38 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา                   3.8479

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.8479

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 5                   3.8479

10.39 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                   9.1437

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   9.1437

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 12                   9.1437

10.40 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี                   0.2990

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.2990

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้การวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   0.2990
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เป้าหมาย
งบประมาณ

10.41 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์                   1.8705

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.8705

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 4                   1.8705

10.42 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ                   2.6091

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.6091

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 6                   2.6091

10.43 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                   2.3664

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.3664

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 4                   2.3664

10.44 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี                   2.5297

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.5297

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 5                   2.5297

10.45 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                  24.9944

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  24.9944

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 33                  24.9944

10.46 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                   0.5000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.5000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   0.5000

10.47 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                   2.8600

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.8600

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 5                   2.8600

10.48 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                  25.5065

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  25.5065

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 47                  25.5065

10.49 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์                  10.4399

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  10.4399

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 24                  10.4399

10.50 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                   6.6735

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.6735

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 24                   6.6735

10.51 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั                   7.7833

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   7.7833

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 21                   7.7833

10.52 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ                   3.8160

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   3.8160

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 10                   3.8160
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

10.53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                  10.7317

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  10.7317

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 20                  10.7317

10.54 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                   6.2209

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.2209

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัพฒันา โครงการ 5                   6.2209

10.55 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                   2.2300

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.2300

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 6                   2.2300

10.56 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี                  11.6157

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  11.6157

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 20                  11.6157

10.57 มหาวทิยาลยัมหดิล                  13.3140

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  13.3140

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 7                  13.3140

10.58 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                   5.4751

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.4751

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 15                   5.4751

10.59 มหาวทิยาลยับูรพา                   6.7487

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   6.7487

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 9                   6.7487

10.60 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                   2.5331

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.5331

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 3                   2.5331

10.61 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั                  12.6080

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  12.6080

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 7                  12.6080

10.62 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่                  17.2786

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  17.2786

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 18                  17.2786

10.63 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                  11.5866

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  11.5866

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 15                  11.5866

10.64 มหาวทิยาลยัพะเยา                   1.2786

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.2786

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 6                   1.2786
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

10.65 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                  35.1310

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  35.1310

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 55                  35.1310

10.66 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                   1.1981

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.1981

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 7                   1.1981

10.67 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                  20.7540

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  20.7540

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 16                  20.7540

10.68 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                   2.1000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   2.1000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 1                   2.1000

10.69 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                   5.3603

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   5.3603

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 11                   5.3603

10.70 สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)                  22.0000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  22.0000

กิจกรรม บรกิารวชิาการวจิยัดา้นการคา้และการพฒันา โครงการ 4                  22.0000

10.71 มหาวทิยาลยัศิลปากร                   0.4900

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   0.4900

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา โครงการ 48                   0.4900

10.72 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                   1.5518

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                   1.5518

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและพฒันา                   1.5518

11. กระทรวงสาธารณสุข                  90.7444

11.1 กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                   9.3000

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยั พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ นวตักรรมดา้นการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

                  9.3000

กิจกรรม ศึกษาวจิยัและพฒันาเพือ่นาํไปสู่การพฒันาดา้นสุขภาพ เรื่อง 2                   9.3000

11.2 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์                   5.5762

โครงการที่ 1 : โครงการองคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา และนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์

การแพทยท์ี่มคีวามเป็นเลศิ

                  5.5762

กิจกรรม วจิยัและพฒันาดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ รอ้ยละ 80                   5.5762

11.3 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                   3.3398

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                   3.3398

กิจกรรม วจิยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ{{LF}}(การวจิยัและพฒันา) เรื่อง 5                   3.3398
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
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เป้าหมาย
งบประมาณ

11.4 กรมสุขภาพจติ                  20.7106

โครงการที่ 1 : โครงการ ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสุขภาพจติ                  20.7106

กิจกรรม วจิยัและเผยแพร่ดา้นสุขภาพจติ เรื่อง 6                  20.7106

11.5 กรมอนามยั                   0.8178

โครงการที่ 1 : โครงการการวจิยั นวตักรรมดา้นส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่รองรบัการมสุีขภาพดขีองประชาชนทุกกลุม่วยั

                  0.8178

กิจกรรม ส่งเสรมิการวจิยั พฒันานวตักรรมดา้นส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม โครงการ 2                   0.8178

11.6 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข                  51.0000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาระบบสุขภาพ                  51.0000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่พฒันาระบบสุขภาพ แผนงาน 12                  51.0000

12. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  99.9500

12.1 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                  99.9500

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันานาํไปสู่องคค์วามรู ้                  99.9500

กิจกรรม สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาสู่ภาคอตุสาหกรรม โครงการ 76                  99.9500

13. รฐัวสิาหกิจ                  55.4737

13.1 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(องคก์ารสวนพฤกษศาสตร)์                   1.2280

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการวจิยั และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพชืและความ

หลากหลายทางชวีภาพ

                  1.2280

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันา เรื่อง 2                   1.2280

13.2 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย)

                 54.2457

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรูท้ี่มศีกัยภาพ                  54.2457

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเชงิพาณิชย์ บทความต่อคน 0.193                  54.2457
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 2 : วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : องคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการวจิยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.1 : การวจิยัพื้นฐาน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสาํเรจ็ของการดําเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรายปี 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว 73,878,600            บาท

1. งบดําเนินงาน 73,878,600            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 73,878,600            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและยานพาหนะ 10,000,000            บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,542,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,081,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 15,000,000            บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,675,000              บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 5,824,000              บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,307,300              บาท

(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 21,230,200            บาท

(9) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,019,100              บาท

(10) วสัดุการเกษตร 9,200,000              บาท

กรมประมง

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 10,913,900            บาท

1. งบดําเนินงาน 10,913,900            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,913,900            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 545,300                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 2,624,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 328,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 492,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,270,000              บาท

(6) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 623,200                บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,571,400              บาท

(8) วสัดุการเกษตร 2,460,000              บาท
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กรมปศุสตัว ์

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นปศุสตัว ์ 3,630,000              บาท

1. งบดําเนินงาน 2,430,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,430,000              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 62,400                 บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 36,000                 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 378,300                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 60,000                 บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 332,500                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,000                 บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 37,800                 บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 158,000                บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 5,000                   บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 20,000                 บาท

(11) วสัดุเวชภณัฑ์ 50,000                 บาท

(12) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 230,000                บาท

(13) วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000                 บาท

(14) วสัดุการเกษตร 1,030,000              บาท

2. งบลงทุน 1,200,000              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,200,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,200,000              บาท

(1) เครื่อง Realtime ultrasound พรอ้ม Software สาํหรบัโคเน้ือ

ตาํบลไมง้าม อาํเภอเมอืง จงัหวดัตาก 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการวจิยัพฒันาที่ดินและเทคโนโลยชีีวภาพเพือ่เพิม่ผลผลติ 1,944,100              บาท

1. งบดําเนินงาน 1,944,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,944,100              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 705,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 733,100                บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 48,500                 บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 253,500                บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 30,000                 บาท

(6) วสัดุคอมพวิเตอร์ 32,500                 บาท

(7) วสัดุการเกษตร 141,500                บาท
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กรมวชิาการเกษตร

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาประสทิธภิาพการผลติพชื 5,370,400              บาท

1. งบดําเนินงาน 5,370,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,370,400              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,370,400              บาท

กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหม่อนไหม 19,056,300            บาท

1. งบลงทุน 981,000                บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 981,000                บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 981,000                บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 58,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 58,000                 บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑก์ารเกษตร 47,800                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 47,800                 บาท

1.1.1.3 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 875,200                บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย) 875,200                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 18,075,300            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในโครงการวจิยัพื้นฐานดา้นหม่อนไหม 18,075,300            บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้ 400,000                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 400,000                บาท

1) โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้กรุงเทพมหานคร 400,000                บาท

กระทรวงยุติธรรม

สาํนกังานกจิการยุติธรรม

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่การพฒันากระบวนการยุติธรรม 7,228,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,228,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,228,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยั 7,228,100              บาท
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กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานปรมาณูเพือ่สนัติ

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ดา้นความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 12,381,100            บาท

1. งบดําเนินงาน 3,381,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,381,100              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่การตรวจพสูิจนเ์อกลกัษณท์างนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 3,381,100              บาท

2. งบลงทุน 9,000,000              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 9,000,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,000,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย) 1,300,000              บาท

(2) เครื่องย่อยตวัอย่างอตัโนมตัิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(3) เครื่องหลอมตวัอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(4) เครื่องวเิคราะหก์ารเลี้ยวเบนรงัสเีอก็ซ ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 5,500,000              บาท

5,474,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,474,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,474,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 2,474,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิงานวจิยัพฒันานโยบายและวจิยัองคค์วามรู ้

เพือ่การพฒันาอาชวีศึกษา 3,000,000              บาท

มหาวทิยาลยันเรศวร

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 45,915,300            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 45,915,300            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 45,915,300            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 45,915,300            บาท

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 9,550,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,550,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,550,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 9,550,000              บาท

กระทรวงศึกษาธกิาร

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการ : โครงการผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,679,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,679,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,679,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 6,679,400              บาท

มหาวทิยาลยัรามคําแหง

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 12,147,900            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,147,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,147,900            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 12,147,900            บาท

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,303,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,303,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,303,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 1,303,100              บาท

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,463,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,463,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,463,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,463,000              บาท

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,753,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,753,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,753,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 6,753,200              บาท

มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,526,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,526,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,526,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,526,800              บาท

มหาวทิยาลยันครพนม

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,227,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,227,900              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 1,227,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 1,227,900              บาท

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,895,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,895,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,895,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,895,600              บาท
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มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,714,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,714,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,714,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,714,600              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

โครงการ :  โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 482,900                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 482,900                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 482,900                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 482,900                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 290,700                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 290,700                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 290,700                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 290,700                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,298,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,298,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,298,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,298,200              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,689,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,689,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,689,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,689,100              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,462,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,462,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,462,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,462,400              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,453,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,453,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,453,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 6,453,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,870,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,870,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,870,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 1,870,400              บาท
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มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 680,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 680,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 680,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 680,000                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,787,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,787,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,787,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,787,600              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,297,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,297,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,297,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,297,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 990,300                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 990,300                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 990,300                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 990,300                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,130,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,130,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,130,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,130,900              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,486,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,486,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,486,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,486,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 900,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 900,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 900,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 900,000                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,733,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,733,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,733,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยัพื้นฐาน 3,733,000              บาท
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มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 200,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 200,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 200,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 200,000                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,292,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,292,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,292,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,292,700              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,686,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,686,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,686,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,686,900              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,734,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,734,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,734,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,734,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,973,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,973,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,973,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินวจิยัพื้นฐาน 3,973,300              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,193,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,193,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,193,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,193,100              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,998,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,998,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,998,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,998,200              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 843,200                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 843,200                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 843,200                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 843,200                บาท
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มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 350,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 350,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 350,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 350,000                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,857,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,857,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,857,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,857,400              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 9,650,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,650,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,650,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 9,650,600              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 552,100                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 552,100                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 552,100                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 552,100                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,366,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,366,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,366,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,366,400              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 698,200                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 698,200                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 698,200                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 698,200                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,585,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,585,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,585,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 1,585,300              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,372,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,372,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,372,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 4,372,700              บาท
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 10,353,900            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,353,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,353,900            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 10,353,900            บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 740,500                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 740,500                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 740,500                บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัพื้นฐาน 740,500                บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,362,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,362,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,362,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัพื้นฐาน 3,362,700              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,730,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,730,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,730,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,730,000              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 9,793,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,793,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,793,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 9,793,000              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,371,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,371,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,371,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 5,371,300              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 14,756,900            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,756,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,756,900            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 14,756,900            บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,700,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,700,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,700,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัพื้นฐาน 1,700,000              บาท
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 16,542,100            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,542,100            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,542,100            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 16,542,100            บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 29,266,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 29,266,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 29,266,600            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 29,266,600            บาท

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,478,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,478,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,478,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 2,478,800              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 25,367,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 25,367,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,367,600            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 25,367,600            บาท

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,120,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,120,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,120,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 5,120,900              บาท

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 502,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 502,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 502,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 502,000                บาท

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,282,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,282,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,282,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 1,282,000              บาท

มหาวทิยาลยัมหดิล

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 50,800,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 50,800,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,800,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 50,800,000            บาท
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,300,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,300,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,300,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 6,300,000              บาท

มหาวทิยาลยับูรพา

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 31,317,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 31,317,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,317,800            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 31,317,800            บาท

มหาวทิยาลยัทกัษิณ

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,096,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,096,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,096,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 4,096,300              บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 77,387,900            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 77,387,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 77,387,900            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 77,387,900            บาท

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 23,049,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,049,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,049,800            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 23,049,800            บาท

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,196,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,196,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,196,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 5,196,700              บาท

มหาวทิยาลยัพะเยา

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 10,619,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,619,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,619,600            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 10,619,600            บาท

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 21,798,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 21,798,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,798,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 21,798,400            บาท
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 15,679,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,679,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,679,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 15,679,200            บาท

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,637,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,637,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,637,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 5,637,000              บาท

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,327,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,327,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,327,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัพื้นฐาน 5,327,200              บาท

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,232,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,232,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,232,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 3,232,300              บาท

มหาวทิยาลยัศิลปากร

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 8,316,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,316,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,316,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 8,316,100              บาท

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 7,894,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,894,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,894,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพื้นฐาน 7,894,400              บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยั พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ นวตักรรม

ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 16,611,200            บาท

1. งบดําเนินงาน 6,931,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,931,200              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศึกษาวจิยั 6,931,200              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 9,680,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 9,680,000              บาท
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กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

โครงการ : โครงการองคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา และนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์

การแพทยท์ี่มีความเป็นเลศิ 9,159,200              บาท

1. งบดําเนินงาน 8,159,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,159,200              บาท

(1) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 8,159,200              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) โครงการวจิยั 1,000,000              บาท

กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 3,067,600              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,067,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 3,067,600              บาท

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการการวจิยั นวตักรรมดา้นสง่เสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่

รองรบัการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวยั 4,292,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,292,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 4,292,800              บาท

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ

โครงการ : โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของสาํนกังานตํารวจแห่งชาติ 826,000                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 826,000                บาท

1) โครงการการจดัการความรูท้างสงัคมวทิยาสาํหรบัตาํรวจ

ในสถานการณป์จัจบุนั 826,000                บาท

รฐัวสิาหกจิ

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวจิยั และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพชื

และความหลากหลายทางชีวภาพ 2,440,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,440,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,440,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการดาํเนินกิจกรรมสาํรวจและรวบรวมขอ้มลู

ความหลากหลายทางชวีภาพ 2,440,000              บาท

องคก์ารสวนสตัว ์

โครงการ : โครงการการสรา้งความเป็นเลศิในการวจิยัสตัวป่์า 4,608,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,608,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,608,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัพื้นฐาน 4,608,400              บาท
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ขอจดัสรร        เสนอจดัสรร

หน่วยงานของศาล

สาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ

โครงการ : โครงการวจิยั 4,000,000  บาท 4,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000  บาท 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 4,000,000  บาท 4,000,000              บาท

หน่วยงานอสิระของรฐั

สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้พือ่สง่เสรมิ

และคุม้ครองสทิธมินุษยชน 10,500,000  บาท 2,500,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 10,500,000  บาท 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,500,000  บาท 2,500,000              บาท
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แนวทางที่ 2.1.2 : การวิจยัประยุกต์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสาํเรจ็ของการดําเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรายปี

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90

กระทรวงการคลงั

สาํนกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ

โครงการ : โครงการวิจยัดา้นการคลงั ระบบเศรษฐกจิ และการบรหิารหน้ีสาธารณะ 1,762,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,762,000              บาท

1) โครงการวจิยัเรื่อง การวเิคราะหต์น้ทุนและผลประโยชนข์องการดาํเนิน

นโยบายประชานิยม : กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน

ในโครงการรถเมลฟ์รี 1,762,000              บาท

สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั

โครงการ : โครงการการวิจยัดา้นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกจิ 4,087,300              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,087,300              บาท

1) การศึกษาหลกัเกณฑส์ากลและกฏหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวกบัการกาํกบัดูแล

สหกรณ์เพือ่การพฒันากฎหมายสหกรณ์ของไทย 840,000                บาท

2) การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจทางภาษเีพือ่ส่งเสริมธุรกิจสเีขยีว 850,000                บาท

3) การพฒันาระบบการกาํกบัดูแลระบบการเงนิระดบัฐานราก 2,397,300              บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

กรมพลศึกษา

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวิจยัและพฒันาดา้นกฬีา นนัทนาการ 

และวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 2,888,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,888,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัการพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการบริหาร

จดัการศูนยก์ารเรียนรูกี้ฬา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา

ในสงักดักรมพลศึกษาสู่ระดบัสากล 2,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัการประเมนิภาวะเสีย่งต่อการบาดเจบ็ขอ้เข่าโดย

ใชก้ารทดสอบความผดิพลาดของการลงสู่พื้นในนกักีฬาวอลเลยบ์อลยุวชน 388,000                บาท

สถาบนัการพลศึกษา

โครงการ : โครงการบรหิารงานวิจยั 10,200,800            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 10,200,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 10,200,800            บาท
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กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อพฒันางานดา้นสงัคม และความมัน่คงของมนุษย์ 14,218,200            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 14,218,200            บาท

1) โครงการเสริมสรา้งครอบครวัเขม้แขง็ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงในชมุชน 572,500                บาท

2) โครงการวจิยัรูปแบบการจดัสวสัดกิารสาํหรบัผูสู้งอายุทีม่ภีาระตอ้งเลี้ยงดูบุตรหลาน 350,400                บาท

3) โครงการศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมงีานทาํแก่คนพกิารในจงัหวดันครราชสมีา 493,000                บาท

4) โครงการชมุชนอาเซยีนในประเทศไทย : มาตรการกลไกเพือ่การคุม้กนั

ผลกระทบทางสงัคม 2,054,500              บาท

5) โครงการนวตักรรมการประยุกตเ์ศรษฐกิจพอเพยีงสู่การคุม้ครองทางสงัคม 

ทีเ่หมาะสมเพือ่ผูด้อ้ยโอกาส 2,625,800              บาท

6) โครงการแนวทางการเตรียมความพรอ้มของครอบครวัและชมุชน

ในการรบัผูไ้รท้ีพ่ึง่กลบัสู่ชมุชน 487,300                บาท

7) โครงการเปรียบเทยีบการพฒันาบนพื้นทีสู่งในอดตีและปจัจบุนั 2,555,800              บาท

8) โครงการสรา้งและพฒันากระบวนการทาํงานเครือข่ายแกไ้ขปญัหา

การคา้มนุษยท์ีเ่หยื่อเป็นเดก็และสตรีในประเทศไทย 3,590,800              บาท

9) โครงการนวตักรรมการจดัการแกไ้ขปญัหาความรุนแรงในครอบครวั

และชมุชน โดยใชช้มุชนเป็นศูนยก์ลาง 579,100                บาท

10) โครงการอนาคตภาพการจดัสวสัดกิารสาํหรบัครวัเรือนทีไ่มม่กีรรมสทิธ์ิ

ในทีอ่ยู่อาศยัในชมุชนเมอืง 909,000                บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาขา้ว 60,078,100            บาท

1. งบดําเนินงาน 60,078,100            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,078,100            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 9,625,700              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,544,500              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,220,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 10,623,000            บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 809,200                บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 3,323,900              บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,424,000              บาท

(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 15,613,300            บาท

(9) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,367,100              บาท

(10) วสัดุการเกษตร 11,527,400            บาท
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กรมประมง

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาการประมง 20,912,600            บาท

1. งบดําเนินงาน 20,912,600            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,912,600            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 819,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,117,700              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 540,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 790,100                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 86,000                 บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,836,900              บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 178,000                บาท

(8) วสัดุสาํนกังาน 500,000                บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 942,000                บาท

(10) วสัดุก่อสรา้ง 304,800                บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 170,700                บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 199,000                บาท

(13) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 4,318,600              บาท

(14) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,194,200              บาท

(15) วสัดุการเกษตร 3,885,400              บาท

(16) วสัดุโรงงาน 30,000                 บาท

กรมปศุสตัว ์

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาดา้นปศุสตัว ์ 36,157,700            บาท

1. งบดําเนินงาน 33,451,700            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,451,700            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 825,400                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 5,509,300              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 271,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 120,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 256,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 5,002,300              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 339,200                บาท

(8) วสัดุสาํนกังาน 513,100                บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,870,600              บาท

(10) วสัดุก่อสรา้ง 110,000                บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 40,000                 บาท

(12) วสัดุเวชภณัฑ์ 2,592,500              บาท

(13) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 8,949,000              บาท

(14) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 10,000                 บาท
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(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 317,500                บาท

(16) วสัดุการเกษตร 6,725,800              บาท

2. งบลงทุน 2,706,000              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 2,706,000              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,706,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 76,000                 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 76,000                 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารเกษตร 180,000                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 180,000                บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,450,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 2,450,000              บาท

กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการวิจยัพฒันาที่ดินและเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลติ 15,627,100            บาท

1. งบดําเนินงาน 15,627,100            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,627,100            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,362,800              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,856,300              บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 771,800                บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,020,500              บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 1,301,200              บาท

(6) วสัดุคอมพวิเตอร์ 306,000                บาท

(7) วสัดุการเกษตร 2,008,500              บาท

กรมวิชาการเกษตร

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาประสทิธิภาพการผลติพชื 403,794,200           บาท

1. งบดําเนินงาน 403,794,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 403,794,200           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 8,668,200              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 15,282,900            บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 10,000,000            บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,104,100              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 6,489,700              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 120,000,000           บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,145,700              บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 9,894,300              บาท

(9) ค่าจดันิทรรศการ 4,286,300              บาท
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(10) วสัดุสาํนกังาน 4,353,100              บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 30,000,000            บาท

(12) วสัดุก่อสรา้ง 6,398,700              บาท

(13) วสัดุงานบา้นงานครวั 3,132,400              บาท

(14) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,638,100              บาท

(15) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 60,000,000            บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,217,800              บาท

(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 10,929,000            บาท

(18) วสัดุการเกษตร 100,000,000           บาท

(19) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,253,900              บาท

กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหม่อนไหม 26,400,400 บาท

1. งบลงทุน 260,400                บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 260,400                บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 260,400                บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 24,800                 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 24,800                 บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑก์ารเกษตร 235,600                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 235,600                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 26,140,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในโครงการวจิยัประยุกตด์า้นหมอ่นไหม 26,140,000            บาท

สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการสรา้งองคค์วามรูน้วตักรรม และต่อยอดภมูิปญัญาทอ้งถิ่นบนพื้นที่สูง 74,800,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 74,800,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 74,800,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 74,800,000            บาท

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการวิจยัประยุกต์ 65,994,700            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 65,994,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัประยุกต์ 65,994,700            บาท
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันางานป่าไม ้ 6,489,700              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,489,700              บาท

1) โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้ 6,489,700              บาท

กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

4,349,100              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,349,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันานวตักรรมในการแกไ้ขปญัหาขยะ

และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 4,349,100              บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวิจยัเพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,200,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,200,000              บาท

1) โครงการศึกษาและพฒันาระบบการประเมนิความตอ้งการความช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัจากภยัพบิตัิสู่มาตรฐานสากล 1,700,000              บาท

2) โครงการศึกษาและสรา้งหอ้งจาํลองสถานการณ์อคัคีภยั แบบถอด ประกอบ

และเคลือ่นยา้ยได ้เพือ่การเรียนรูสู่้วฒันธรรมความปลอดภยั 1,000,000              บาท

3) โครงการศึกษาและพฒันาการสรา้งรอกหนีไฟและอาคารทดสอบ เพือ่ใชง้าน

ดา้นอคัคีภยั 2,500,000              บาท

กระทรวงแรงงาน

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

โครงการ : โครงการศึกษาวิจยัความตอ้งการแรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 2,270,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,270,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินโครงการศึกษาวจิยัความตอ้งการแรงงานในพื้นที่

   เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดัเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม

   และนราธิวาส ใน 5 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2561-2565) 2,270,000              บาท

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

โครงการ : โครงการศึกษาวิจยัเพื่อการคุม้ครองแรงงาน 2,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสมัพนัธใ์นเขต

เศรษฐกิจพเิศษทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย 2,000,000              บาท

กระทรวงวฒันธรรม

กรมสง่เสรมิวฒันธรรม

โครงการ : โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนการวิจยัทางวฒันธรรม 15,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,000,000            บาท

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยใีนการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มเชิงพื้นที่
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1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,000,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัทางวฒันธรรม 15,000,000            บาท

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

โครงการ : โครงการวิจยัทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 3,882,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,882,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,882,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 3,882,000              บาท

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

โครงการ : โครงการวิจยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 3,119,700              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,119,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 3,119,700              บาท

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาสูก่ารนําไปใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิและสงัคม 4,488,400 บาท

1. งบดําเนินงาน              4,338,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              4,338,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ                 103,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                 652,100 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                 212,700 บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ                 822,500 บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน              1,515,000 บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน                 102,200 บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์                 915,500 บาท

(8) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา                  15,000 บาท
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2. งบลงทุน                150,000 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง                150,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์                150,000 บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์                 150,000 บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                 150,000 บาท

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร 37,622,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 37,622,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,622,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 37,622,400            บาท

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์ 44,852,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 44,852,800            บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 44,852,800            บาท

   1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 30,376,500            บาท

   2) ค่าครุภณัฑ์ 14,476,300            บาท

 (1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 70,000                 บาท

 (2) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 50,000                 บาท

 (3) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 24 รายการ (รวม 25 หน่วย) 5,571,300              บาท

 (4) เครื่องวดัรงัสแีกมมาแบบสารกึ่งตวันาํประสทิธิภาพสูง

 พรอ้มระบบกาํบงัรงัส ี ตาํบลทรายมลู อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 

 1 เครื่อง 5,000,000              บาท

 (5) เครื่องวเิคราะห ์Microbeta:6 detectors  ตาํบลทรายมลู 

 อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 1 เครื่อง 3,785,000              บาท

สถาบนัวิจยัดาราศาสตรแ์หง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันางานวิจยัทางดาราศาสตร ์ 8,183,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,183,200              บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,183,200              บาท

   1) งบรายจ่ายอื่น 8,183,200              บาท

           (1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัทางดาราศาสตร์ 8,183,200              บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูสู้ก่ารพฒันาการศึกษา 5,102,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,102,200              บาท

     1) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการดาํเนินงานโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

     สู่การพฒันาการศึกษา 5,102,200              บาท

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและสง่เสรมิเครอืข่ายวิจยั 10,106,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,106,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,106,800            บาท

1) โครงการวจิยัประสทิธิภาพการจดัการเรียนรูข้องสถานศึกษาในระดบัการศึกษา

ข ัน้พื้นฐาน 7,308,000              บาท

2) โครงการประเมนิความเป็นพลเมอืงของนกัเรียนระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,798,800              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 665,700                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 665,700                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 665,700                บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั 5 ทุน 665,700                บาท

9,694,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,694,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,694,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกตเ์พือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 9,694,500              บาท

มหาวิทยาลยันเรศวร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 23,830,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,830,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,830,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 23,830,200            บาท

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 7,998,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,998,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,998,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 7,998,500              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการ : โครงการผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้
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มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 22,584,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 22,584,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,584,800            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 22,584,800            บาท

มหาวิทยาลยัรามคําแหง

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 45,181,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 45,181,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 45,181,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 45,181,000            บาท

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,125,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,125,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,125,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 6,125,200              บาท

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 10,592,900            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,592,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,592,900            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 10,592,900            บาท

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 45,766,500            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 45,766,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 45,766,500            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 45,766,500            บาท

สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 753,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 753,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 753,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 753,000                บาท

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 7,009,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,009,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,009,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 7,009,800              บาท
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มหาวิทยาลยันครพนม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,580,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,580,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,580,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 3,580,300              บาท

มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,822,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,822,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,822,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 5,822,200              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 8,389,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,389,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,389,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 8,389,700              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 7,349,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,349,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,349,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 7,349,700              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,691,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,691,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,691,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 5,691,600              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 13,006,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,006,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,006,600            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 13,006,600            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 13,511,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,511,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,511,700            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 13,511,700            บาท
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 35,571,900            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 35,571,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 35,571,900            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 35,571,900            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,874,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,874,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,874,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 6,874,700              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,683,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,683,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,683,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 2,683,000              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 20,621,900            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,621,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,621,900            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 20,621,900            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 20,821,300            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,821,300            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,821,300            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 20,821,300            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 18,055,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 18,055,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,055,800            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 18,055,800            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,791,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,791,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,791,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 5,791,000              บาท
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มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,685,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,685,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,685,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 3,685,500              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 12,273,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,273,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,273,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 12,273,400            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 14,493,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,493,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,493,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 14,493,400            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,008,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,008,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,008,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 4,008,000              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,041,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,041,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,041,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยัประยุกต์ 6,041,700              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 10,441,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,441,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,441,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 10,441,400            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทุมธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 7,139,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,139,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,139,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 7,139,600              บาท
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,234,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,234,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,234,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 4,234,500              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูกต็

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,690,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,690,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,690,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 3,690,500              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 13,437,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,437,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,437,600            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 13,437,600            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,992,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,992,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,992,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัประยุกต์ 4,992,500              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 8,696,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,696,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,696,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 8,696,400              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,885,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,885,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,885,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 4,885,600              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 16,003,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,003,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,003,600            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 16,003,600            บาท
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,632,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,632,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,632,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 5,632,800              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,747,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,747,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,747,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 3,747,700              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 15,296,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,296,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,296,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 15,296,400            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 8,078,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,078,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,078,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 8,078,300              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,539,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,539,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,539,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 4,539,800              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 55,065,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 55,065,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 55,065,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 55,065,200            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,038,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,038,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,038,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 3,038,500              บาท
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 7,082,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,082,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,082,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 7,082,500              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,446,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,446,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,446,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 6,446,000              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,708,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,708,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,708,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 3,708,300              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 11,264,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,264,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,264,600            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 11,264,600            บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 10,904,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,904,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,904,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 10,904,400            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 41,495,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 41,495,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 41,495,800            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 41,495,800            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 10,245,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,245,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,245,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัประยุกต์ 10,245,400            บาท
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 10,065,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,065,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,065,700            บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัประยุกต์ 10,065,700            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 20,168,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,168,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,168,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 20,168,400            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 33,361,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 33,361,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 33,361,700            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 33,361,700            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 8,145,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,145,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,145,800              บาท

1)  เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 8,145,800              บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 35,898,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 35,898,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 35,898,800            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 35,898,800            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 11,718,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,718,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,718,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัประยุกต์ 11,718,200            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 43,121,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 43,121,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 43,121,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 43,121,000            บาท
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 56,558,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 56,558,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 56,558,600            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 56,558,600            บาท

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,653,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,653,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,653,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 4,653,600              บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 39,611,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 39,611,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,611,700            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 39,611,700            บาท

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 11,618,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,618,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,618,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 11,618,400            บาท

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 43,259,500            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 43,259,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 43,259,500            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 43,259,500            บาท

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 22,320,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 22,320,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,320,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 22,320,200            บาท

มหาวิทยาลยัมหดิล

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 97,128,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 97,128,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 97,128,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 97,128,400            บาท
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 16,251,500            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,251,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,251,500            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 16,251,500            บาท

มหาวิทยาลยับูรพา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 84,876,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 84,876,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 84,876,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 84,876,400            บาท

มหาวิทยาลยัทกัษิณ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 8,742,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,742,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,742,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 8,742,200              บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 52,202,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 52,202,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 52,202,700            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 52,202,700            บาท

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 66,983,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 66,983,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 66,983,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 66,983,200            บาท

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 44,307,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 44,307,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 44,307,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 44,307,400            บาท

มหาวิทยาลยัพะเยา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 23,101,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,101,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,101,800            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 23,101,800            บาท
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 177,737,800           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 177,737,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 177,737,800           บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 177,737,800           บาท

มหาวิทยาลยัขอนแก่น

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 37,998,100            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 37,998,100            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,998,100            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 37,998,100            บาท

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 37,838,500            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 37,838,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,838,500            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 37,838,500            บาท

มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 51,251,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 51,251,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 51,251,600            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัประยุกต์ 51,251,600            บาท

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 61,551,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 61,551,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 61,551,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 61,551,200            บาท

มหาวิทยาลยัศิลปากร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 24,650,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 24,650,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,650,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 24,650,200            บาท

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 19,396,100            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,396,100            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,396,100            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัประยุกต์ 19,396,100            บาท
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กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

โครงการ : โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการศึกษาวิจยั 18,008,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 18,008,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 18,008,000            บาท

กรมควบคุมโรค

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาดา้นการป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 25,000,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 25,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 25,000,000            บาท

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั พฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพ นวตักรรม

ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 19,079,000            บาท

1. งบดําเนินงาน 13,993,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,993,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศึกษาวจิยัประยุกต์ 13,993,000            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 5,086,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในงานวจิยัประยุกต์ 5,086,000              บาท

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

โครงการ : โครงการองคค์วามรู ้งานวิจยัพฒันา และนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร ์

การแพทยท์ี่มีความเป็นเลศิ 24,310,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 2,473,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,473,700              บาท

(1) วสัดุสาํนกังาน 1,000,000              บาท

(2) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 1,473,700              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 21,837,100            บาท

1) โครงการวจิยั 21,837,100            บาท

กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 7,225,700              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,225,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 7,225,700              บาท

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการการวิจยั นวตักรรมดา้นสง่เสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพื่อรองรบัการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวยั 11,612,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 11,612,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 11,612,000            บาท
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สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการบรหิารงานคณะสงฆใ์นเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนใต้ 5,186,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,186,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,186,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยั การบริหารงานคณะสงฆใ์นเขตพื้นที่

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(นราธิวาส ยะลา และปตัตานี) 5,186,000              บาท

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการการวิจยัเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ 8,511,600              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,511,600              บาท

1) โครงการรูปแบบการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบของเจา้หนา้ทีต่าํรวจ

กรณีศึกษาระดบัสถานีตาํรวจ 925,900                บาท

2) โครงการมาตรการของเจา้หนา้ทีต่าํรวจในการป้องกนัและปราบปราม

การเลน่การพนนัออนไลนข์องเดก็และเยาวชน 1,272,600              บาท

3) โครงการการป้องกนัอาชญากรรมทีก่ระทาํต่อผูสู้งอายุ 789,000                บาท

4) โครงการสรา้งเครื่องมอืวดัความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมประเภทต่อชีวติ

ร่างกาย และทรพัยข์องนกัท่องเทีย่ว 1,261,800              บาท

5) โครงการการเขา้ถงึกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดาํเนินคดี

ในชัน้พนกังานสอบสวนศึกษากรณีการสอบสวนทีถ่กูตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม

ของพนกังานสอบสวนในสงักดัตาํรวจภธูรจงัหวดันครสวรรค์ 500,000                บาท

6) โครงการการใชคุ้ณลกัษณะทางแสงจากกลอ้งจลุทรรศนโ์พลาไรซ์

ในการศึกษาเสน้ใยธรรมชาติทีพ่บในประเทศไทย 260,000                บาท

7) โครงการพฒันาความรูแ้ละการมส่ีวนร่วมของตาํรวจในเหตุการณ์ภยัพบิตัิ

ทางธรรมชาติ กรณีศึกษา: พื้นทีเ่สีย่งภยัสนึามิ 1,470,000              บาท

8) โครงการความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1,034,000              บาท

9) โครงการแนวทางการจดัการเรียนการสอนมุง่เนน้เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม

 จรรยาบรรณ ทางวชิาชีพตาํรวจ สาํหรบันกัเรียนนายรอ้ยตาํรวจ 898,300                บาท

10) โครงการความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวติการทาํงานกบัแรงจูงใจ

ในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจในสงักดัโรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ 100,000                บาท

รฐัวิสาหกจิ

การเคหะแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อพฒันางานดา้นสงัคม และความมัน่คงของมนุษย์ 6,049,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,049,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,049,600              บาท

1) อดุหนุนการวจิยัและพฒันาดา้นทีอ่ยู่อาศยั 6,049,600              บาท
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องคก์ารสวนสตัว ์

โครงการ : โครงการการสรา้งความเป็นเลศิในการวิจยัสตัวป่์า 12,176,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,176,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,176,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัประยุกต์ 12,176,800            บาท

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้งและสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 153,594,800 บาท

1. งบลงทุน 48,400,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,400,000            บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 48,400,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 48,400,000            บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย) 9,535,000              บาท

(2) เครื่องวเิคราะหเ์ชิงไดนามกิ ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 1 เครื่อง 3,700,000              บาท

(3) เครื่องปฏกิรณ์ไฮโดรเทอรม์อลแบบสกรูระดบัหอ้งปฏบิตัิการ 

(Screw Type Hydrothermal Treatment Reactor) ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(4) เครื่องปฏกิรณ์สาํหรบักระบวนการไพโรไลซสิร่วมของกลเีซอรอล

และเศษวสัดุปาลม์ในระดบัหอ้งปฏบิตัิการ ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(5) อปุกรณ์กูคื้นเอทานอลภายในถงัหมกัชีวภาพ (In Situ Ethanol Recovery 

Equipment) ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(6) อปุกรณ์ควบคุมกรรมวธีิการสกดัสารอนิทรียใ์หม้คุีณภาพสูง 

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 1,800,000              บาท

(7) อปุกรณ์ระบบการปรบัสภาพในสภาวะความหนาแน่นสูง ตาํบลคลองหา้

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(8) เครื่องตรวจวเิคราะหห์าชนิดของสารและปริมาณสารโดยใชห้ลกัการ

โครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใตค้วามดนัสูง ตาํบลคลองหา้

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 5,000,000              บาท

(9) เครื่องสกดัและแยกสารเอก็โซพอลแีซคคารไ์รดจ์ากจลุนิทรีย ์

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(10) เครื่องเคลอืบสารตา้นอนุมลูอสิระเพือ่รกัษาสภาวะการคงตวั 

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 2,350,000              บาท

(11) อปุกรณ์เฝ้าดูการเจริญเติบโตของเกสรพชืพรอ้มชดุถ่ายภาพ

และโปรแกรมวเิคราะหภ์าพ ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(12) เครื่องแยกตะกอนเซลลด์ว้ยความเร็วสูงพรอ้มระบบควบคุมอณุหภมูิ

ชนิดตัง้พื้น ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 2,300,000              บาท

(13) เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสาร ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 3,800,000              บาท

(14) เครื่องทาํแหง้แบบพ่นฝอย ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 1 เครื่อง 1,800,000              บาท

(15) ชดุเพิม่ความเขม้ขน้สารตวัอย่างสมรรถนะสูง ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(16) ชดุตรวจวเิคราะหแ์ละถ่ายภาพสารชีวโมเลกุลทีใ่หส้ฟีลูออเรสเซนต ์

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 2,800,000              บาท

(17) ระบบทดสอบศกัยภาพการย่อยสลายใหก้า๊ซมเีทนแบบอตัโนมตัิ 

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 1,800,000              บาท

(18) อปุกรณ์เซลลพ์ลงังาน ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 1,315,000              บาท

(19) เครื่องวเิคราะหซ์ลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ 

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 1,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 105,194,800           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 105,194,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 105,194,800           บาท

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน

กองทุนสนบัสนุนการวิจยั

โครงการ : กองทุนสนบัสนุนการวิจยั 710,256,100           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 710,256,100           บาท

1) ทุนวจิยั ทุนวจิยัทอ้งถิน่ ทุนพฒันากลไกการเชื่อมต่อผูใ้ช ้ทุนวจิยัพฒันา

เชิงพื้นทีแ่ละทุนวจิยัเชิงวชิาการ 710,256,100           บาท
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ขอจดัสรร       เสนอจดัสรร

หน่วยงานอสิระของรฐั

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวิจยั และพฒันางานดา้นการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติ 9,150,000  บาท 5,650,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,150,000  บาท 5,650,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 9,150,000  บาท 5,650,000              บาท
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แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.1 : การวิจยัพฒันา

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสาํเรจ็ของการดําเนินโครงการบรรลเุป้าหมายตามแผนรายปี 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมสรา้งองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 292,600,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 292,600,000           บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 292,600,000           บาท

     1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัทาํโครงสรา้งพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์

     เพือ่การวจิยัและพฒันายา 100,000,000           บาท

     2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการผลตินกัวทิยาศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติ 

     เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 30,000,000            บาท

     3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัตัง้คลงัชีววตัถแุละวจิยัมะเร็งตบัและท่อนํา้ดี 25,000,000            บาท

     4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบอาคาร

     ของโครงการ GLP/ISO17025 และโครงการ GMP 12,600,000            บาท

     5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวจิยั  125,000,000           บาท

กระทรวงกลาโหม

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวิจยัและพฒันาเพื่อการป้องกนัประเทศ 5,443,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,443,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,443,100              บาท

1) การส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือ่การป้องกนัประเทศ 5,443,100              บาท

สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวิจยัและพฒันาเพื่อการป้องกนัประเทศ 758,354,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 758,354,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 758,354,000           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 471,775,800           บาท

(1) โครงการวจิยัและพฒันาตน้แบบยุทโธปกรณ์ 471,775,800           บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 24,700,000            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 4,700,000              บาท

(2) ค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการวตัถรุะเบดิและหวัรบพรอ้มเครื่องมอืวจิยั 5,000,000              บาท

15,000,000            บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาตน้แบบยุทโธปกรณ์ 261,878,200           บาท

(3) ค่าก่อสรา้งโรงเก็บรถฐานยงิจรวดแบบสายพานและรถบรรทุก/บรรจจุรวด 122 มม.
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กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อพฒันางานดา้นสงัคม และความมัน่คงของมนุษย์ 3,208,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,208,000              บาท

1) การวจิยัเรื่อง เดก็ทีไ่มม่ใีครตอ้งการกบัความไมเ่ป็นธรรมในสงัคม 3,208,000              บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาขา้ว 100,600,900           บาท

1. งบดําเนินงาน 100,600,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,600,900           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 20,000,000            บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 6,107,500              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,053,700              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 21,000,000            บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,203,000              บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 7,446,000              บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,957,900              บาท

(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 18,000,000            บาท

(9) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,832,800              บาท

(10) วสัดุการเกษตร 13,000,000            บาท

กรมประมง

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาการประมง 1,082,800              บาท

1. งบดําเนินงาน 1,082,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,082,800              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 93,100                 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 308,300                บาท

(3) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 106,400                บาท

(4) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 305,000                บาท

(5) วสัดุการเกษตร 270,000                บาท

กรมปศุสตัว ์

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาดา้นปศุสตัว ์ 493,300                บาท

1. งบดําเนินงาน 493,300                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 493,300                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 170,600                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 224,700                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 21,000                 บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 20,000                 บาท
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(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 50,000                 บาท

(6) วสัดุคอมพวิเตอร์ 7,000                  บาท

กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการวิจยัพฒันาที่ดินและเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลติ 25,727,000            บาท

1. งบดําเนินงาน 25,727,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,727,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 14,092,200            บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,777,400              บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 787,000                บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,365,200              บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 3,205,800              บาท

(6) วสัดุคอมพวิเตอร์ 407,800                บาท

(7) วสัดุการเกษตร 2,091,600              บาท

กรมวิชาการเกษตร

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาประสทิธิภาพการผลติพชื 98,777,300            บาท

1. งบดําเนินงาน 98,777,300            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 98,777,300            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,956,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,000,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,500,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 832,500                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,740,500              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 23,519,800            บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,111,800              บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,000,000              บาท

(9) ค่าจดันิทรรศการ 1,149,500              บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 1,167,400              บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 7,000,000              บาท

(12) วสัดุก่อสรา้ง 1,716,000              บาท

(13) วสัดุงานบา้นงานครวั 840,000                บาท

(14) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 975,700                บาท

(15) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 12,000,000            บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 5,000,000              บาท

(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,931,000              บาท

(18) วสัดุการเกษตร 28,000,000            บาท

(19) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 336,300                บาท

143



กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหม่อนไหม 3,845,600 บาท

1. งบลงทุน 15,000                 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 15,000                 บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 15,000                 บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 15,000                 บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,830,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในโครงการวจิยัและพฒันาดา้นหมอ่นไหม 3,830,600              บาท

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการวิจยัพฒันา 37,752,700            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 37,752,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัพฒันา 37,752,700            บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันางานป่าไม ้ 6,881,900              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,881,900              บาท

1) โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้ 6,881,900              บาท

กระทรวงพาณิชย ์

สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานวิจยัและพฒันาเพื่อเป็นองคค์วามรู ้

ในอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 4,300,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,300,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,300,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 4,300,000              บาท

กระทรวงยุติธรรม

สาํนกังานกจิการยุติธรรม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อการพฒันากระบวนการยุติธรรม 3,149,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,149,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,149,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยั 3,149,000              บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันา สูก่ารนําไปใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิ

และสงัคม 9,297,300 บาท

1. งบดําเนินงาน              4,622,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              4,622,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ                  51,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                 232,400 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                 162,200 บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ                 323,300 บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน              1,465,000 บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน                  44,200 บาท

(7) วสัดุงานบา้นงานครวั                  14,600 บาท

(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์              2,292,000 บาท

(9) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา                  37,500 บาท

2. งบลงทุน              4,075,000 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง              4,075,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์              4,075,000 บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์              4,075,000 บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                 500,000 บาท

(2) ชดุมอเตอรข์บัเคลือ่นใตน้ํา้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ              1,675,000 บาท

(3) เซนเซอรว์ดัความเร็วของวตัถใุตน้ํา้ดว้ยเสยีง แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ              1,900,000 บาท

3. งบรายจา่ยอืน่                600,000 บาท

1) ค่าจา้งทีป่รึกษาพฒันาสสีะทอ้นความรอ้นเซรามกิระดบัหอ้งปฏบิตัิการ                 600,000 บาท

สาํนกังานปรมาณูเพื่อสนัติ

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ดา้นความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 2,429,700              บาท

1. งบดําเนินงาน 2,253,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,253,500              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตัิการตรวจวดัรงัสใีนสิง่แวดลอ้ม

เขา้สู่ระบบมาตรฐาน 2,253,500              บาท
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2. งบลงทุน 20,000                 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 20,000                 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 20,000                 บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 20,000                 บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 20,000                 บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 156,200                บาท

          1) ค่าใชจ่้ายเพือ่เขา้ร่วมเสนอผลงานวจิยัดา้นการตรวจวดันิวไคลดร์งัสี

          ในตวัอย่างสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 156,200                บาท

600,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 600,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 600,000                บาท

      1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันาอาชีวศึกษาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้   และ

นวตักรรม 600,000                บาท

98,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 98,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 98,000,000            บาท

      1) เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยี

      สิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหมแ่ละหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 98,000,000            บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 626,280,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 626,280,000           บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 626,280,000           บาท

   1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาภาครฐัร่วมเอกชน

   ในเชิงพาณิชย์ 12,000,000            บาท

   2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและนวตักรรม

   เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชมุชนฐานราก 24,000,000            บาท

   3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาบณัฑติศึกษาและการวจิยั

   ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 588,280,000           บาท

   4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

   พระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2,000,000              บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการ : โครงการผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้
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มหาวิทยาลยันเรศวร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,596,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,596,500              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,596,500              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 3,596,500              บาท

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 300,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 300,000                บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 300,000                บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 300,000                บาท

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 350,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 350,000                บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 350,000                บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 350,000                บาท

มหาวิทยาลยัรามคําแหง

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 237,100                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 237,100                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 237,100                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 237,100                บาท

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 476,300                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 476,300                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 476,300                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 476,300                บาท

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 27,480,300            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 27,480,300            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 27,480,300            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 27,480,300            บาท

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 7,962,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,962,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,962,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 7,962,400              บาท
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มหาวิทยาลยันครพนม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,193,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,193,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,193,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 1,193,800              บาท

มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 800,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 800,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 800,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 800,000                บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,515,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,515,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,515,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,515,900              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

โครงการ :  โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 892,700                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 892,700                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 892,700                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 892,700                บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 107,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 107,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 107,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 107,000                บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 198,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 198,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 198,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 198,000                บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้งสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 490,400                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 490,400                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 490,400                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 490,400                บาท
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มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,519,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,519,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,519,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 3,519,200              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,531,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,531,100              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,531,100              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 4,531,100              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,144,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,144,800              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,144,800              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 3,144,800              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,086,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,086,200              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,086,200              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 3,086,200              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,360,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,360,100              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,360,100              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 3,360,100              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,979,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,979,000              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,979,000              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,979,000              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,364,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,364,200              บาท

  1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,364,200              บาท

    1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 1,364,200              บาท
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มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,409,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,409,000              บาท

  1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,409,000              บาท

    1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 1,409,000              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,186,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,186,600              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,186,600              บาท

     1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันา 2,186,600              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 4,924,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,924,100              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,924,100              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 4,924,100              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทุมธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,167,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,167,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,167,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 5,167,800              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,653,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,653,500              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,653,500              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 1,653,500              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,927,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,927,000              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,927,000              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 5,927,000              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้งสะสม องคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,500,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,500,000              บาท

     1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัและพฒันา 1,500,000              บาท
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มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,741,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,741,800              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,741,800              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 3,741,800              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,800,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,800,800              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,800,800              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,800,800              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,578,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,578,100              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,578,100              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,578,100              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 206,400                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 206,400                บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 206,400                บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 206,400                บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,820,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,820,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,820,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 1,820,000              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 438,600                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 438,600                บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 438,600                บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 438,600                บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,970,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,970,200              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,970,200              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,970,200              บาท
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,847,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,847,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,847,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 3,847,900              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 9,143,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,143,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,143,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 9,143,700              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 299,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 299,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 299,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 299,000                บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,870,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,870,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,870,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 1,870,500              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,609,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,609,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,609,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,609,100              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,366,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,366,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,366,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,366,400              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,529,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,529,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,529,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,529,700              บาท
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 24,994,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 24,994,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,994,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 24,994,400            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 500,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 500,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 500,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัและพฒันา 500,000                บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,860,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,860,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,860,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัและพฒันา 2,860,000              บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 25,506,500            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 25,506,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,506,500            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 25,506,500            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 10,439,900            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,439,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,439,900            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 10,439,900            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,673,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,673,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,673,500              บาท

1)  เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 6,673,500              บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 7,783,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,783,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,783,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 7,783,300              บาท
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 3,816,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,816,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,816,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการวจิยัและพฒันา 3,816,000              บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 10,731,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,731,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,731,700            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 10,731,700            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,220,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,220,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,220,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัพฒันา 6,220,900              บาท

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,230,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,230,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,230,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,230,000              บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 11,615,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,615,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,615,700            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 11,615,700            บาท

มหาวิทยาลยัมหดิล

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 13,314,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,314,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,314,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 13,314,000            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,475,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,475,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,475,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 5,475,100              บาท
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มหาวิทยาลยับูรพา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 6,748,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,748,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,748,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 6,748,700              บาท

มหาวิทยาลยัทกัษิณ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,533,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,533,100              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,533,100              บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2,533,100              บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 12,608,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,608,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,608,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 12,608,000            บาท

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 17,278,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,278,600            บาท

  1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,278,600            บาท

    1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 17,278,600            บาท

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 11,586,600            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,586,600            บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,586,600            บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 11,586,600            บาท

มหาวิทยาลยัพะเยา

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,278,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,278,600              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,278,600              บาท

      1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 1,278,600              บาท

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 35,131,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 35,131,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 35,131,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 35,131,000            บาท
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น

โครงการ : โครงการวจิยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,198,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,198,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,198,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 1,198,100              บาท

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

โครงการ : โครงการวจิยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 20,754,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,754,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,754,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 20,754,000             บาท

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

โครงการ : โครงการวจิยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 2,100,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,100,000              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,100,000              บาท

     1) ค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันา 2,100,000              บาท

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

โครงการ : โครงการวจิยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 5,360,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,360,300              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,360,300              บาท

      1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 5,360,300              บาท

มหาวทิยาลยัศิลปากร

โครงการ : โครงการวจิยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 490,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 490,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 490,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 490,000                บาท

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

โครงการ : โครงการวจิยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 1,551,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,551,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,551,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 1,551,800              บาท

สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการวจิยัเพื่อสรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 22,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 22,000,000             บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,000,000             บาท

     1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายใหบ้รกิารวชิาการดา้นการคา้และการพฒันา 22,000,000             บาท
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กระทรวงสาธารณสุข

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั พฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพ นวตักรรม

ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 9,300,000              บาท

1. งบดําเนินงาน 8,440,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,440,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศึกษาวจิยัและถ่ายทอด 8,440,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 860,000                บาท

    1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้ 860,000                บาท

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

โครงการ : โครงการองคค์วามรู ้งานวิจยัพฒันา และนวตักรรม

ดา้นวิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่มีความเป็นเลศิ 5,576,200              บาท

1. งบดําเนินงาน 4,550,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,550,500              บาท

(1) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 4,550,500              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,025,700              บาท

1) โครงการวจิยั 1,025,700              บาท

กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาดา้นการสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 3,339,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,339,800              บาท

    1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 3,339,800              บาท

20,710,600            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,710,600            บาท

   1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 20,710,600            บาท

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการการวิจยั นวตักรรมดา้นสง่เสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพื่อรองรบัการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวยั 817,800                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 817,800                บาท

   1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 817,800                บาท

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อพฒันาระบบสุขภาพ 51,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 51,000,000            บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 51,000,000            บาท

     1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 51,000,000            บาท

กรมสุขภาพจติ

โครงการ : โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสุขภาพจติ
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สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวิจยัและพฒันานําไปสูอ่งคค์วามรู ้ 99,950,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 99,950,000            บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 99,950,000            บาท

      1) เงนิอดุหนุนการส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเชิงนโยบาย และการประยุกต์

      สู่การใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม 99,950,000            บาท

รฐัวิสาหกจิ

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการวิจยั และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพชื

และความหลากหลายทางชีวภาพ 1,228,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,228,000              บาท

   1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,228,000              บาท

      1) เงนิอดุหนุนการดาํเนินกิจกรรมศึกษาวจิยัเพือ่พฒันา 1,228,000              บาท

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสรา้งและสะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ 54,245,700            บาท

1. งบลงทุน 24,520,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 24,520,000            บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 24,520,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 400,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 400,000                บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 24,120,000            บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย) 4,770,000              บาท

(2) แบบจาํลอง High-Solids Treatment พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(3) แบบจาํลองถงัปฏกิิริยา Biotrickling Desulfurization Reactor

พรอ้มอปุกรณ์ควบคุมแบบทนความกดักร่อนสูงและระบบ Monitor

องคป์ระกอบกา๊ซ ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 2,150,000              บาท

(4) เครื่องเตรียมสารสกดัภายใตส้ภาวะความดนัตํา่และสารละลายอิ่มตวั

ยิ่งยวด ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(5) ชดุเตรียมระบบนาํส่งและผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางในระดบันาโนเมตร

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 2,500,000              บาท

158



(6) เครื่องมอืถ่ายภาพความละเอยีดสูงและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในเซลล ์

อตัโนมตัิดว้ยเทคนิค Fluorescence In Situ Hybridization (FISH)

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 10,000,000            บาท

(7) กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มอปุกรณ์ถ่ายภาพและประมวลผล ตาํบลคลองหา้

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ชดุ 1,500,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 29,725,700            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 29,725,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 29,725,700            บาท
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยั บุคลากรดา้นการวจิยัและระบบมาตรฐาน

การวจิยั ทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ

              4,223.6834

ตวัช้ีวดัที่ 1 : หน่วยงานที่นําระบบ/มาตรฐานการวจิยัที่ไดร้บัการพฒันาไปใชเ้พิม่เติม                  95.3644

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : พฒันาระบบ/มาตรฐานวจิยั                  95.3644

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนระบบ/มาตรฐานการวจิยัที่ไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา (10 ระบบ/                  95.3644

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4.0000

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 4.0000

โครงการที่ 1 : โครงการรบัรองโครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีเพือ่ใชส้ทิธปิระโยชน์

ทางภาษี

4.0000

กิจกรรม รบัรองโครงการวจิยัและพฒันา โครงการ 200 4.0000

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  22.0409

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 0.3420

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวจิยัและผลติบุคลากรดา้นวจิยั 0.3420

กิจกรรม พฒันาระบบวจิยั ระบบ 1 0.3420

2.2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 1.4000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั 1.4000

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั เครอืข่าย 1 1.4000

2.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี                  15.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั บุคลากรวจิยั และระบบ

มาตรฐานการวจิยั

                 15.0000

กิจกรรม การพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพการวจิยั โครงการ 1                  15.0000

2.4 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 5.2989

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั 5.2989

กิจกรรม การพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพการวจิยั โครงการ 2 5.2989

3. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  69.3235

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                  69.3235

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรทางการวจิยั และมาตรฐานการ

วจิยัของประเทศ

                 69.3235

กิจกรรม พฒันามาตรฐานการวจิยั มาตรฐานหรอื 

แนวทาง หรอื

ขอ้กาํหนด

7                  54.4235

กิจกรรม พฒันาระบบสารสนเทศการวจิยัของประเทศ ฐานขอ้มลู 120                  14.9000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : หน่วยงานที่ใชบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยัเพิม่มากข้ึน                 959.8612

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยั                 959.8612

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนความร่วมมอืการบูรณาการและการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐานดา้นการ

วจิยัร่วมกนั

                959.8612

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 113.8942

1.1 ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์                 113.8942

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั                 113.8942

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการวจิยั                 113.8942

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 566.1771

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 537.6771

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิกิจการอทุยานวทิยาศาสตร ์(นิคมธุรกิจวทิยาศาสตร์                 379.7998

กิจกรรม การส่งเสรมิกิจการอทุยานวทิยาศาสตร์ ราย 25                  40.0000

กิจกรรม การดาํเนินงานอทุยานวทิยาศาสตร์ โครงการ 15                 339.7998

โครงการที่ 2 : โครงการก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นมาตรวทิยาเคมี                 157.8773

กิจกรรม การก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นมาตรวทิยาเคมี รอ้ยละ 40                 157.8773

2.2 สาํนกังานปรมาณูเพือ่สนัติ                  18.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการวดัปรมิาณรงัสใีนระดบัปฐมภมูิ                  18.5000

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพดา้นมาตรวทิยารงัสี รอ้ยละ 80                  18.5000

2.3 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  10.0000

โครงการที่ 1 : โครงการการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยนีิวเคลยีร์                  10.0000

กิจกรรม การจดัต ัง้ศูนยส์ตัวท์ดลองเพือ่สนบัสนุนการวจิยัดา้นเภสชัรงัสี ราย 2                  10.0000

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                 277.9624

3.1 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                  31.1582

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการ

วจิยั

                 31.1582

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 1                  31.1582

3.2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี                  73.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั บุคลากรวจิยั และระบบ

มาตรฐานการวจิยั

                 73.0000

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 3                  73.0000

3.3 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่                  34.0172

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั                  34.0172

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 1                  34.0172
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3.4 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                  78.6220

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั บุคลากรวจิยั และระบบ

มาตรฐานการวจิยั

                 78.6220

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 1                  78.6220

3.5 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 7.3150

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั 7.3150

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 2 7.3150

3.6 มหาวทิยาลยัศิลปากร 8.2500

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั 8.2500

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 10 8.2500

3.7 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                  45.6000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั                  45.6000

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั                  45.6000

4. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 1.8275

4.1 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 1.8275

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรทางการวจิยั และมาตรฐานการ

วจิยัของประเทศ

1.8275

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการวจิยั รายการ 7 1.8275

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สดัสว่นบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาต่อประชากรเพิม่ข้ึน               3,168.4578

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : พฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั               3,168.4578

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนบุคลากรดา้นการวจิยัในสาขาสาํคญัต่อการพฒันาของประเทศเพิม่ขึ้น รอ้ย

ละ 5

             3,168.4578

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี              1,976.5200

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี              1,826.0900

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนนกัเรยีนทุนรฐับาลทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ระยะที ่3

                373.4650

กิจกรรม จดัส่งนกัเรยีนทุนไปศึกษาวชิา  ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3) คน 355                 369.4650

กิจกรรม จดัส่งนกัเรยีนทุนไปศึกษาวชิาภายในประเทศ (ระยะ 3) คน 10 4.0000

โครงการที่ 2 : โครงการสนบัสนุนนกัเรยีนทุนรฐับาลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ระยะ3+

             1,082.8250

กิจกรรม จดัส่งนกัเรยีนทุนไปศึกษาวชิาภายในประเทศ (ระยะ 3+) คน 80                  32.0000

กิจกรรม จดัส่งนกัเรยีนทุนไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+) คน 960              1,050.8250

โครงการที่ 3 : โครงการสนบัสนุนการจดัต ัง้หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน โดยการ

กาํกบัดูแลของมหาวทิยาลยั (ระยะที่ 2)

                369.8000

กิจกรรม การสนบัสนุนการจดัหลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใน

หลกัสูตรเฉพาะสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ระยะที่ 

คน 1819                 369.8000
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เป้าหมาย
งบประมาณ

1.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  28.7500

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และ คณิตศาสตร ์(STEM) เพือ่การวจิยัและพฒันาสาํหรบั

ภาคอตุสาหกรรม

                 28.7500

กิจกรรม พฒันาบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม และคณิตศาสตร ์

(STEM) สาํหรบัภาคอตุสาหกรรม

คน 200                  28.7500

1.3 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ                 112.9300

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมแก่บุคลากรในสาขายุทธศาสตรข์องประเทศ

                 50.0000

กิจกรรม เพิม่ขดีความสามารถบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ช ัน้สูงตามความตอ้งการในสาขายุทธศาสตรข์องประเทศ

คน 1200                  50.0000

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการหมนุเวยีนบุคลากรระหว่างภาครฐัและ

เอกชน (Talent Mobility) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการผลติและบรกิาร

                 62.9300

กิจกรรม ส่งเสรมิการเคลือ่นยา้ยบุคลากรภาครฐัไปทาํงานตามความตอ้งการ

ภาคอตุสาหกรรมสาขายุทธศาสตร์

คน 65                  62.9300

1.4 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 8.7500

โครงการที่ 1 : โครงการการสรา้งและส่งเสรมิศกัยภาพนกัวจิยัใหม่ดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 8.7500

กิจกรรม ส่งเสรมิศกัยภาพของนกัวจิยัเพือ่สรา้งการยอมรบัในระดบันานาชาติ ราย 5 1.7500

กิจกรรม การสรา้งนกัวจิยัใหม่ที่สนบัสนุนโครงการสาํคญัดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ ราย 7 7.0000

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                 271.1724

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 1.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวจิยัและผลติบุคลากรดา้นวจิยั 1.5000

กิจกรรม สรา้งศกัยภาพและความสามารถนกัวจิยั คน 300 1.5000

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                 262.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั                 262.0000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพนกัวจิยั ทุน 282                 262.0000

2.3 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 2.5974

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการ

วจิยั

2.5974

กิจกรรม การพฒันาบุคลากรวจิยั คน 15 2.5974
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

2.4 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 3.0000

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการ

วจิยั

3.0000

กิจกรรม พฒันาบุคลากรวจิยั โครงการ 1 3.0000

2.5 มหาวทิยาลยัศิลปากร 2.0750

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั 2.0750

กิจกรรม การพฒันาบุคลากรวจิยั โครงการ 10 2.0750

3. กระทรวงสาธารณสุข                  10.0000

3.1 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข                  10.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการจดัการงานวจิยั                  10.0000

กิจกรรม การพฒันาการจดัการงานวจิยั แผนงาน 2                  10.0000

4. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  74.3000

4.1 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                  66.3000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรทางการวจิยั และมาตรฐานการ

วจิยัของประเทศ

                 66.3000

กิจกรรม สรา้งบุคลากรการวจิยัในการพฒันาประเทศ คน 1,850                  66.3000

4.2 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 8.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาบุคลากรวจิยัดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 8.0000

กิจกรรม การพฒันาบุคลากรวจิยัดา้นนิติวทิยาศาสตร์ คน 10 8.0000

5. รฐัวสิาหกิจ                  53.5902

5.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย)

                 53.5902

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยัและบุคลากรวจิยั                  53.5902

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัสนบัสนุนเพือ่การวจิยัและพฒันา คน 15                  53.5902

6. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 782.8752

6.1 กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน (กองทุนสนบัสนุนการวจิยั)                 782.8752

โครงการที่ 1 : กองทุนสนบัสนุนการวจิยั                 782.8752

กิจกรรม การสรา้งผลงานวจิยัและนกัวจิยัที่มคุีณภาพ ทุน/คน 470                 782.8752
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวิจยั  บุคลากรดา้นการวิจยั

และระบบมาตรฐานการวิจยั ทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.1 : พฒันาระบบ/มาตรฐานวิจยั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนระบบ/มาตรฐานการวิจยัที่ไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา

(10 ระบบ/มาตรฐาน)

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

โครงการ : โครงการรบัรองโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อใช้

สทิธิประโยชนท์างภาษี 4,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 4,000,000              บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

342,000                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 342,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางระดบัจงัหวดัและระดบักลุม่จงัหวดั

ในการขบัเคลือ่นงานตามยุทธศาสตรแ์ละการติดตามประเมนิผลการจดัการศึกษา
342,000                บาท

มหาวิทยาลยัรามคําแหง

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั 1,400,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,400,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,400,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั 1,400,000              บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั 

และระบบมาตรฐานการวิจยั 15,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,000,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพการวจิยั 15,000,000            บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : หน่วยงานที่นําระบบ/มาตรฐานการวิจยัที่ไดร้บัการพฒันาไปใชเ้พิ่มเติม

โครงการ : โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจยัและผลติบุคลากรดา้นวิจยั
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั 5,298,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,298,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,298,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพการวจิยั 5,298,900              บาท

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั 

และมาตรฐานการวิจยัของประเทศ 69,323,500            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 32,500,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,500,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนการส่งเสริมและพฒันามาตรฐานการวจิยั 30,000,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนการจดัทาํวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ 2,500,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 36,823,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบริหารและพฒันางานสตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 20,923,500            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นแหลง่เชื่อมโยงทางการวจิยัของประเทศ 12,400,000            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานระบบงานวจิยัของประเทศ 3,500,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3.2 : หน่วยงานที่ใชบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานทางการวิจยัเพิ่มมากข้ึน

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.2.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวิจยั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนความร่วมมือการบูรณาการและการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นการวิจยัร่วมกนั

สาํนกันายกรฐัมนตรี

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์

113,894,200           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 113,894,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 113,894,200           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 113,894,200           บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 34 รายการ (รวม 60 หน่วย) 12,139,700            บาท

(2) ชดุกรงเลี้ยงหนูขาวแบบปลอดเชื้อ (IVC cage) แขวงตลาดบางเขน    

เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 2,800,000              บาท

(3) เครื่องแยกและวเิคราะหส์ารระเหยอนิทรีย ์(Gas Chromatography 

Mass Spectrometry GC-MS ) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 7,000,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

166



(4) เครื่องคดัแยกชนิดและเก็บเซลล ์(Fusion flow cytometer-Live cell 

sorter) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 14,000,000            บาท

(5) เครื่องแยกและวเิคราะหป์ริมาณสาร HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ 

กรุงเทพมหานคร 4 ชดุ 12,000,000            บาท

(6) เครื่องแยกและทาํบริสุทธ์ิสารโปรตีน FPLC (Fast Performance 

Liquid Chromatography) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร 2 ชดุ 6,100,000              บาท

(7) เครื่องบ่มชีวภาพ (Automated small-scale bioreactor with 

custom biosafety cabinet) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 19,634,500            บาท

(8) เครื่องแยกและวเิคราะหป์ริมาณสาร LC-MS (Liquid 

chromatography-mass spectrometry) แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 27,820,000            บาท

(9) เครื่องวดัขนาดอนุภาค (DynaPro Nanostar System) 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 8,000,000              บาท

(10) เครื่องส่งถ่ายโปรตีนสู่เมมเบรน (Western Blot imaging 

and analysis system) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000              บาท

(11) เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูง (Ultracentrifuge) แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 3,000,000              บาท

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการสง่เสรมิกจิการอทุยานวิทยาศาสตร ์ 

(นิคมธุรกจิวิทยาศาสตรภ์มูิภาค) 379,799,800           บาท

1. งบลงทุน 179,799,800           บาท

 1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 179,799,800           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 179,799,800           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน 302,800                บาท

  (1) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอทุยานวทิยาศาสตร์

  ภาคใต ้ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง -                        บาท

    งบประมาณท ัง้สิ้น 5,692,700              บาท

    ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,718,900              บาท

    ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

    ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 3,973,800              บาท
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  (2) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอทุยานวทิยาศาสตร์

  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง 

  จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 302,800                บาท

   งบประมาณท ัง้สิ้น 8,755,000              บาท

   ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 1,096,900              บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,662,700              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 302,800                บาท

   ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 4,692,600              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 179,497,000           บาท

      (1) ค่าก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนือ

      ตาํบลแมเ่หยีะ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม ่1 แห่ง 103,092,100           บาท

       งบประมาณท ัง้สิ้น 497,000,000           บาท

       ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 75,000,000            บาท

       ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 35,863,800            บาท

       ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 102,334,900           บาท

       ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 103,092,100           บาท

       ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 180,709,200           บาท

     (2) ค่าก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอทุยานวทิยาศาสตร์

     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง 

     จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 76,404,900            บาท

      งบประมาณท ัง้สิ้น 458,888,800           บาท

      ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 73,903,100            บาท

      ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 65,828,600            บาท

      ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 76,404,900            บาท

      ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 242,752,200           บาท

    (3) ค่าก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคใต ้ตาํบลทุ่งใหญ่

    อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง -                        บาท

     งบประมาณท ัง้สิ้น 390,187,200           บาท

     ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 86,612,100            บาท

     ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

     ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 303,575,100           บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 200,000,000           บาท

 2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 200,000,000           บาท

   1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัส่งเสริมกิจการอทุยานวทิยาศาสตร์ 40,000,000            บาท

   2) เงนิอดุหนุนเพือ่การดาํเนินงานอทุยานวทิยาศาสตร์ 160,000,000           บาท
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โครงการ : โครงการก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นมาตรวิทยาเคมี 157,877,300 บาท

1. งบลงทุน 157,577,300           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 157,577,300           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 157,577,300           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 157,436,800           บาท

       (1) ค่าก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นมาตรวทิยาเคม ี

       ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 แห่ง 157,436,800           บาท

         งบประมาณท ัง้สิ้น 687,822,500           บาท

         เงนินอกงบประมาณ 180,000,000           บาท

         เงนิงบประมาณ 507,822,500           บาท

         ปี 2555 - 2557 ตัง้งบประมาณ 109,553,000           บาท

         ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 79,510,200            บาท

         ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 157,436,800           บาท

         ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 161,322,500           บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 440,500                บาท

  (1) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรอง

  ดา้นมาตรวทิยาเคม ีตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง

  จงัหวดัปทุมธานี 1 แห่ง 440,500                บาท

    งบประมาณท ัง้สิ้น 10,128,400            บาท

    ปี 2555 - 2557 ตัง้งบประมาณ 3,135,000              บาท

    ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 3,657,500              บาท

    ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 440,500                บาท

    ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 2,895,400              บาท

สาํนกังานปรมาณูเพื่อสนัติ

โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการวดัปรมิาณรงัสี

ในระดบัปฐมภมูิ 18,500,000            บาท

1. งบดําเนินงาน 1,348,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,348,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการวดัปริมาณรงัสี

ในระดบัปฐมภมูิ 1,348,000              บาท

2. งบลงทุน 17,152,000            บาท

 2.1   ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 17,152,000            บาท

 2.1.1   ค่าครุภณัฑ ์ 17,152,000            บาท

    2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 17,152,000            บาท

      (1)  ระบบวดัปริมาณรงัสมีาตรฐานปฐมภมูชินิดวดัปริมาณแอร ์

      เคอรม์า (Air Kerma : Air kinetic energy released in

      matter) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
7,500,000              บาท
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      (2)  ระบบวดัปริมาณรงัสปีระจาํตวับุคคลแบบ

      Optically Stimulated Luminescence (OSL)

      แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,652,000              บาท

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์ 10,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000            บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000            บาท

   1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,000,000              บาท

   2) ค่าครุภณัฑ์ 6,500,000              บาท

 (1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 55,600                 บาท

 (2) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 15 รายการ (รวม 20 หน่วย) 4,494,400              บาท

 (3) Auto clave สาํหรบัน่ึงฆ่าเชื้อกรง (ขนาดใหญ่) ตาํบลทรายมลู 

 อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 1 เครื่อง 1,950,000              บาท

   3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 2,500,000              บาท

 (1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,500,000              บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน

การวิจยั 31,158,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 31,158,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,158,200            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั 31,158,200            บาท

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั 

และระบบมาตรฐานการวิจยั

73,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 73,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 73,000,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั 73,000,000            บาท
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มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั 34,017,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 34,017,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 34,017,200            บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 19,017,200            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย) 10,167,200            บาท

(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง ตาํบลสุเทพ

อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 เครื่อง 2,500,000              บาท

(3) เครื่องวเิคราะหห์าชนิดและปริมาณกรดอะมโินดว้ยเทคนิคของเหลว

แรงดนัสูงพรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่

จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชดุ 3,850,000              บาท

(4) ตูพ้กัฟ้ืนสตัวท์ดลองปลอดเชื้อสาํหรบัหนูขาว ตาํบลแมเ่หยีะ  

อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 ตู ้ 2,500,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั 15,000,000            บาท

มหาวิทยาลยัขอนแก่น

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั 

และระบบมาตรฐานการวิจยั 78,622,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 78,622,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 78,622,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั 78,622,000            บาท

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 7,315,000 บาท

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบุคลากรและระบบ

มาตรฐานการวิจยั

1. งบเงนิอดุหนุน 7,315,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,315,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั 7,315,000              บาท
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มหาวิทยาลยัศิลปากร

โครงการ : โครงการวิจยัพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน

การวิจยั 8,250,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,250,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,250,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั 8,250,000              บาท

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

โครงการ : โครงการวิจยัพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน

การวิจยั 45,600,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 45,600,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 45,600,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการจดัหาครุภณัฑท์ดแทนและครุภณัฑเ์พิม่เติม

ทางวทิยาศาสตรเ์พือ่รองรบัการเป็น มหาวทิยาลยัแห่งชาติ และสนบัสนุน

ทศิทางความเป็นเลศิงานวจิยั 22,600,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการจดัตัง้หอ้งปฏบิตัิการวจิยัทางวทิยาศาสตรฮ์าลาล

ข ัน้สูง 23,000,000            บาท

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั และมาตรฐาน  

การวิจยัของประเทศ 1,827,500              บาท

1. งบลงทุน 1,827,500              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,827,500              บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,827,500              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,827,500              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 1,827,500              บาท
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ตวัช้ีวดัที่ 3.3 : สดัสว่นบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาต่อประชากรเพิ่มข้ึน

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.3.1 : พฒันาบุคลากรดา้นการวิจยั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนบุคลากรดา้นการวิจยัในสาขาสาํคญัต่อการพฒันาของประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการสนบัสนุนนกัเรยีนทุนรฐับาลทางดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีระยะที่ 3 373,465,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 373,465,000           บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 373,465,000           บาท

   1) เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ 369,465,000           บาท

   2) เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนศึกษาวชิาภายในประเทศ 4,000,000              บาท

โครงการ : โครงการสนบัสนุนนกัเรยีนทุนรฐับาลดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ระยะ3+ 1,082,825,000         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,082,825,000         บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,082,825,000         บาท

   1) เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ 1,050,825,000         บาท

   2) เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนศึกษาวชิาภายในประเทศ 32,000,000            บาท

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการจดัตัง้หอ้งเรยีนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรยีน         

โดยการกาํกบัดูแลของมหาวิทยาลยั (ระยะที่ 2) 369,800,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 369,800,000           บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 369,800,000           บาท

   1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนหอ้งเรียนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   (ระยะที ่2) 369,800,000           บาท

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร ์และ คณิตศาสตร ์(STEM) เพื่อการวิจยัและพฒันา

สาํหรบัภาคอตุสาหกรรม 28,750,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 28,750,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 28,750,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 28,750,000            บาท
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สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี            

และนวตักรรมแก่บุคลากรในสาขายุทธศาสตรข์องประเทศ
50,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน             50,000,000 บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป             50,000,000 บาท

 1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             44,963,200 บาท

 2) ชดุสือ่สาธิตกระบวนการผลติแบบ Industry 4.0 แขวงปทุมวนั 

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 2 ชดุ              2,706,800 บาท

 3) ชดุสือ่การสอนการใชซ้อฟตแ์วร ์Platform ดา้นระบบการผลติ

 แบบอตัโนมตัิ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 4 ชดุ              2,330,000 บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการหมนุเวียนบุคลากรระหว่าง

ภาครฐัและเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลติ

และบรกิาร 62,930,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน             62,930,000 บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป             62,930,000 บาท

 1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             62,930,000 บาท

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการการสรา้งและสง่เสรมิศกัยภาพนกัวิจยัใหม่

ดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์ 8,750,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,750,000              บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,750,000              บาท

   1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 8,750,000              บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจยัและผลติบุคลากร

ดา้นวิจยั 1,500,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการดาํเนินงานโครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพ งานวจิยั

และผลติบุคลากรดา้นวจิยั 1,500,000              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจยั 262,000,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 262,000,000           บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 262,000,000           บาท

   1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทุนพฒันาศกัยภาพในการทาํงานวจิยั

   ของอาจารยรุ่์นใหม ่อาจารยรุ่์นกลาง วุฒเิมธีวจิยั เมธีวจิยัอาวุโส 

   และศาสตราจารยว์จิยัดเีด่น 132,000,000           บาท
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   2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทุนพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั

   ดา้นยุทโธปกรณ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพของกองทพัและการป้องกนัประเทศ 60,000,000            บาท

   3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมใหบุ้คลากรวจิยัในสถาบนั

   อดุมศึกษาไปปฏบิตัิงานเพือ่แกไ้ขปญัหาและเพิม่ขดีความสามารถ

   ในการผลติใหก้บัภาคอตุสาหกรรม (Talent Mobility) 70,000,000            บาท

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน

การวิจยั 2,597,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,597,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,597,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาบุคลากรวจิยั 2,597,400              บาท

มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน

การวิจยั 3,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั และบุคลากรวจิยั 3,000,000              บาท

มหาวิทยาลยัศิลปากร

โครงการ : โครงการวิจยัพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน

การวิจยั 2,075,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,075,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,075,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาบุคลากรวจิยั 2,075,000              บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข

โครงการ : โครงการพฒันาการจดัการงานวิจยั 10,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,000,000            บาท
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ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรทางการวจิยั และมาตรฐาน

การวจิยัของประเทศ 66,300,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 58,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 58,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนแผนงานวจิยัทนุบณัฑติศึกษา 50,000,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุสรา้งสถานภาพนกัวจิยัรุ่นใหม่ 8,000,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 8,300,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการร่วมมอืและสนบัสนุนการพฒันาและสรา้งบคุลากรทางการวจิยั

ของประเทศ 8,300,000              บาท

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรวจิยัดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 8,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,000,000              บาท

1) โครงการพฒันาบคุลากรวจิยัดา้นนติวิทิยาศาสตร์ 8,000,000              บาท

รฐัวสิาหกจิ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยัและบคุลากรวจิยั 53,590,200 บาท

1. งบลงทนุ 23,445,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,445,100             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,515,100             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 4,284,000              บาท

(1) ตูส้าขาระบบโทรศพัท ์(PABX) พรอ้มเชื่อมโยงกบัตูห้ลกั ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 หลงั 4,284,000              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,881,100              บาท

(1) เครือ่งปรบัสภาวะหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหค์ณุสมบตัวิสัด ุตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 3,681,500              บาท

(2) เครือ่งปรบัสภาวะหอ้งปฏบิตักิารวศิวกรรม ตาํบลคลองหา้

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 3,199,600              บาท

1.1.1.3 ครภุณัฑโ์รงงาน 350,000                บาท

(1) ครภุณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 350,000                บาท
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1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,930,000             บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,930,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีและระบบระบายนํา้ ตาํบลคลองหา้           

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 สาย 11,930,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 30,145,100             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 30,145,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 30,145,100             บาท

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

กองทนุสนบัสนุนการวจิยั

โครงการ : กองทนุสนบัสนุนการวจิยั 782,875,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 782,875,200           บาท

1) การสรา้งผลงานวจิยัและนกัวจิยัทีม่คีณุภาพ 782,875,200            บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร 

4,725,383,000               

5,251,861,700               

         (3) สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วไมต่ํา่กว่า 2.5 ลา้นลา้นบาท

เพือ่พฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร ดว้ยการส่งเสรมิการตลาด เพือ่ยกระดบั

ภาพลกัษณข์องประเทศ และสนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพจดัประชมุระดบันานาชาตจิากทกุภาคส่วน 

ยกระดบัสนิคา้และบรกิารใหม ่รวมท ัง้ธุรกจิทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการท่องเทีย่วใหม้คุีณภาพ พฒันา

การท่องเทีย่วรายสาขาอย่างสรา้งสรรค ์รวมท ัง้พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วในเชงิกลุม่ใหส้อดคลอ้งกบัพื้นที่

และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกและโครงสรา้งพื้นฐาน สรา้งความเชื่อม ัน่

และแกไ้ขปญัหาดา้นความปลอดภยั ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่ว โดยมุง่เนน้

การบูรณาการการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง พฒันาระบบขอ้มลู พฒันาบคุลากรและ

ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่วในทกุระดบัใหม้ศีกัยภาพ เพือ่ขยายโอกาสทางการตลาดและ

การลงทนุท ัง้ในระดบัประเทศและภมูภิาค อนันาํไปสู่การเตบิโตดา้นการท่องเทีย่วอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 48 หน่วยงาน 1 รฐัวสิาหกจิ

         (1) นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ

         (2) นกัท่องเทีย่วชาวไทย



4. แผนภาพความเช่ือมโยง

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการ 

งบประมาณปี 2560 จ านวน  5,251.8617  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น เป้าหมาย 

แนวทาง 

รายไดท้ีเ่กดิจากการท่องเทีย่วเพิม่มากขึ้น 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 8.5 

นกัท่องเทีย่วมคีวามเชื่อม ัน่ในสนิคา้และ

บริการดา้นการท่องเทีย่ว รอ้ยละ 80

นกัท่องเทีย่วมคีวามสะดวกในการ

ท่องเทีย่วรอ้ยละ 80 

แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการตลาด แนวทางที่ 1.1.2 : พฒันาสนิคา้และบริการ 

ตวัช้ีวดั 

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1. ส  านกังานส่งเสริมการจดัประชุม

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. กรมพลศึกษา

รฐัวสิาหกจิ 

1. การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่

การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

2. กรมการท่องเทีย่ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมหม่อนไหม

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรธรณี

2. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

กระทรวงวฒันธรรม 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

2. กรมศิลปากร

3. กรมส่งเสริมวฒันธรรม

กระทรวงศึกษาธกิาร

1. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

2. กรมการท่องเทีย่ว

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน

2. มหาวทิยาลยันเรศวร

3. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

4. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

5. มหาวทิยาลยันครพนม

6. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

8. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

9. มหาวทิยาลยัราชภฏับรุีรมัย์

10. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

21. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี

22. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

23. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

24.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

25. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

26. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ

27. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

28. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

29. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

30. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

31. มหาวทิยาลยัมหดิล

32. มหาวทิยาลยับูรพา

33. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

34. มหาวทิยาลยัพะเยา

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดักระทรวง 

การท่องเทีย่วและกฬีา 

งบประมาณ 

2,094.7367  ลา้นบาท 

งบประมาณ 

2,846.1425  ลา้นบาท 

งบประมาณ 

310.9825  ลา้นบาท 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที่ 1.1  : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วไมต่ า่กวา่ 2.5 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2560 

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมขีดีความสามารถ  

 ในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วระดบัสูงขึ้น 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : อนัดบัขดีความสามารถใน

การแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว (TTCI) อยู่

ไมต่ า่กวา่อนัดบั 7 ของเอเชยีแปซฟิิก 

แนวทางที่ 2.1.1 : บริหารจดัการการท่องเทีย่ว 
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5. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวเพิ่มข้ึน 4,940,879,200      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รายไดจ้ากการท่องเทีย่วไม่ตํา่กว่า 2.5 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2560 4,940,879,200 บาท

5.1.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 สง่เสริมการตลาด 2,094,736,700      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รายไดท้ีเ่กดิจากการท่องเทีย่วเพิม่มากขึ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 8.5 2,094,736,700 บาท

5.1.2 แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 พฒันาสนิคา้และบริการ 2,846,142,500      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 นกัท่องเทีย่วมคีวามเชื่อม ัน่ในสนิคา้และบรกิารดา้นการ ท่องเทีย่ว รอ้ยละ 80 2,846,142,500 บาท

5.2 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการทอ่งเที่ยวระดบัสูงข้ึน 310,982,500        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่ว (TTCI) อยู่ไม่ตํา่กว่าอนัดบั 7 

ของเอเชยีแปซฟิิก

310,982,500      บาท

5.2.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 บริหารจดัการการทอ่งเที่ยว 310,982,500        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 นกัท่องเทีย่วมคีวามสะดวกในการท่องเทีย่ว รอ้ยละ 80 310,982,500 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 12.0929         1,947.6104     2,465.9945     826.1639        5,251.8617     

สาํนกันายกรฐัมนตรี -  -  142.8769 -  142.8769

1. สาํนกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ

(องคก์ารมหาชน)

-  -  90.0000 -  90.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการจดัประชมุและ

นิทรรศการภายในประเทศ

-                 -                 90.0000         -                 90.0000         

2. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ

เพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

-  -  52.8769 -  52.8769

โครงการ : โครงการพฒันาสนิคา้และบรกิาร

การท่องเที่ยวตามนโยบายพฒันาเชงิพื้นที่

-                 -                 52.8769         -                 52.8769         

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา -  -  48.3734 481.5089 529.8823

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา -  -  -  168.8394 168.8394

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการ

ดาํเนินการเชงิรุก เพือ่เพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 83.9251         83.9251         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันา

สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 84.9143         84.9143         

2. กรมพลศึกษา -  -  -  15.0000 15.0000

โครงการ : โครงการกีฬาและนนัทนาการ

เพือ่ส่งเสรมิการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 15.0000         15.0000         

3. กรมการท่องเที่ยว -  -  48.3734 297.6695 346.0429

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งประสทิธภิาพ

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 96.5000         96.5000         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

เพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร

-                 -                 48.3734         201.1695       249.5429       

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -  -  -  4.0341 4.0341

1. กรมหม่อนไหม -  -  -  4.0341 4.0341

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิเกษตร

ดา้นหม่อนไหม

-                 -                 -                 4.0341          4.0341          

กระทรวงคมนาคม -  1,082.7833 -  -  1,082.7833

1. กรมทางหลวงชนบท -  1,082.7833 -  -  1,082.7833

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเที่ยว -                 1,082.7833     -                 -                 1,082.7833     

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม -  46.4538 -  18.8650 65.3188

1. กรมทรพัยากรธรณี -  -  -  18.8650 18.8650

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว

ทางธรณีวทิยา

-                 -                 -                 18.8650         18.8650         

2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื -  46.4538 -  -  46.4538

โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพการท่องเที่ยว

เชงิอนุรกัษ์

-                 46.4538         -                 -                 46.4538         

กระทรวงมหาดไทย -  158.5703 -  -  158.5703

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง -  158.5703 -  -  158.5703

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยว -                 158.5703       -                 -                 158.5703       

กระทรวงวฒันธรรม -  659.8030 230.0000 230.8160 1,120.6190

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม -  12.9640 -  69.3560 82.3200

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

วฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนั

-                 12.9640         -                 69.3560         82.3200         

2. กรมศิลปากร -  646.8390 230.0000 42.6600 919.4990

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรม

เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยว

-                 293.1890       230.0000       18.5800         541.7690       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

วฒันธรรมสรา้งสรรค ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนั

-                 247.6500       -                 21.8000         269.4500       

โครงการ : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันา

พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้)

-                 106.0000       -                 2.2800          108.2800       

3. กรมสง่เสรมิวฒันธรรม -  -  -  118.8000 118.8000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

วฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนั

-                 -                 -                 118.8000       118.8000       

กระทรวงศึกษาธกิาร -  -  55.0075 90.9399 145.9474

1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน -  -  -  13.2000 13.2000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 13.2000         13.2000         

2. มหาวทิยาลยันเรศวร -  -  -  6.7848 6.7848

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 6.7848          6.7848          

3. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี -  -  -  5.4410 5.4410

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 5.4410          5.4410          
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

4. มหาวทิยาลยันครพนม -  -  -  1.5000 1.5000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.5000          1.5000          

5. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ -  -  -  1.9470 1.9470

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.9470          1.9470          

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย -  -  -  4.4835 4.4835

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 4.4835          4.4835          

7. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา -  -  -  16.3767 16.3767

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 0.9867          0.9867          

โครงการ : โครงการพฒันาสนิคา้และบรกิาร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 15.3900         15.3900         

8. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ -  -  -  1.9829 1.9829

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.9829          1.9829          

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม -  -  -  1.1500 1.1500

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.1500          1.1500          

10. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี -  -  -  1.0000 1.0000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.0000          1.0000          

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ -  -  -  1.9466 1.9466

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.9466          1.9466          

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม -  -  -  5.0000 5.0000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 5.0000          5.0000          

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ -  -  -  1.2244 1.2244

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.2244          1.2244          

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ -  -  -  4.9995 4.9995

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 4.9995          4.9995          
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย -  -  -  1.8000 1.8000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.8000          1.8000          

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง -  -  -  0.1000 0.1000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 0.1000          0.1000          

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ -  -  -  4.0000 4.0000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 4.0000          4.0000          

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร -  -  -  1.5000 1.5000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.5000          1.5000          

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี -  -  -  1.8000 1.8000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.8000          1.8000          

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี -  -  -  1.5000 1.5000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.5000          1.5000          

21. มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี -  -  -  2.5000 2.5000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 2.5000          2.5000          

22. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ -  -  -  0.5625 0.5625

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 0.5625          0.5625          

23. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ -  -  -  3.0000 3.0000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 3.0000          3.0000          

24. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา -  -  -  1.6410 1.6410

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.6410          1.6410          

25. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ -  -  -  1.5000 1.5000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 1.5000          1.5000          

26. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน -  -  -  4.0000 4.0000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 -                 4.0000          4.0000          
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

27. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี -  -  8.1000 -  8.1000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 8.1000          -                 8.1000          

28. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ -  -  0.5278 -  0.5278

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 0.5278          -                 0.5278          

29. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง -  -  15.0485 -  15.0485

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 15.0485         -                 15.0485         

30. มหาวทิยาลยัมหดิล -  -  15.5776 -  15.5776

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 15.5776         -                 15.5776         

31. มหาวทิยาลยับูรพา -  -  1.5000 -  1.5000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 1.5000          -                 1.5000          

32. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ -  -  3.7906 -  3.7906

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 3.7906          -                 3.7906          

33. มหาวทิยาลยัพะเยา -  -  5.0000 -  5.0000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 5.0000          -                 5.0000          

34. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ -  -  5.4630 -  5.4630

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

-                 -                 5.4630          -                 5.4630          

กระทรวงสาธารณสุข 12.0929 -  -  -  12.0929

1. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 12.0929 -  -  -  12.0929

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิสถานบรกิาร

สุขภาพและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ

12.0929         -                 -                 -                 12.0929         

รฐัวสิาหกจิ -  -  1,989.7367 -  1,989.7367

1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย -  -  1,989.7367 -  1,989.7367

โครงการ : โครงการเร่งเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยว

ท ัง้ในและต่างประเทศ

-                 -                 1,989.7367     -                 1,989.7367     
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 48.3734 51.2266 -  -  -  

1. กรมการท่องเที่ยว 48.3734 51.2266 -  -  -  

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

เพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร

48.3734            51.2266            -                    -                    -                    

กระทรวงคมนาคม 838.0703 852.4520 151.1600 -  -  

1. กรมทางหลวงชนบท 838.0703 852.4520 151.1600 -  -  

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบท

เพือ่การท่องเที่ยว

838.0703          852.4520          151.1600          -                    -                    

กระทรวงมหาดไทย 158.5703 172.5497 -  -  -  

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง 158.5703 172.5497 -  -  -  

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่

เพือ่การท่องเที่ยว

158.5703          172.5497          -                    -                    -                    

กระทรวงวฒันธรรม 32.9640 131.8540 -  -  -  

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 12.9640 51.8540 -  -  -  

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

วฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนั

12.9640            51.8540            -                    -                    -                    

2. กรมศิลปากร 20.0000 80.0000 -  -  -  

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่

ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ทางการท่องเที่ยว

20.0000            80.0000            -                    -                    -                    

รวมทัง้สิ้น 1,077.9780        1,208.0823        151.1600          -                    -                    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  23 รายการ  เป็นเงนิ  901,444,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  12 รายการ  เป็นเงนิ  176,534,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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8. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               5,251.8617

เป้าหมายที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิม่ข้ึน               4,940.8792

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวไม่ตํา่กว่า 2.5 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2560               4,940.8792

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : สง่เสรมิการตลาด               2,094.7367

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดท้ี่เกิดจากการท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 8.5              2,094.7367

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  90.0000

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)                  90.0000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการภายในประเทศ                  90.0000

กิจกรรม เสรมิสรา้งศกัยภาพของ MICE City และเมอืงรองที่มศีกัยภาพ เมอืง 7                  23.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิการจดังาน Domestic  Exhibition และการประชมุเมอืงไทย

ภมูใิจช่วยชาติ

งาน 68                  41.5000

กิจกรรม ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นการจดัประชมุและการแสดงสนิคา้

ในเขตเศรษฐกิจพเิศษและพื้นที่ตะเขบ็ชายแดน CLMV

คร ัง้ 9                  25.5000

2. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา                  15.0000

2.1 กรมพลศึกษา                  15.0000

โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนนัทนาการเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว                  15.0000

กิจกรรม ดาํเนินการและสนบัสนุนการจดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ

เพือ่การท่องเที่ยว

กิจกรรม 1                  15.0000

3. รฐัวสิาหกิจ              1,989.7367

3.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)              1,989.7367

โครงการที่ 1 : โครงการเร่งเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวท ัง้ในและต่างประเทศ              1,989.7367

กิจกรรม ส่งเสรมิการเพิม่รายไดต้ลาดต่างประเทศ รอ้ยละ 8.5              1,266.3467

กิจกรรม ส่งเสรมิการเพิม่รายไดต้ลาดในประเทศ รอ้ยละ 8                 723.3900

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : พฒันาสนิคา้และบรกิาร               2,846.1425

ตวัชี้วดัที่ 1 : นกัท่องเที่ยวมคีวามเชื่อม ัน่ในสนิคา้และบรกิารดา้นการ ท่องเที่ยว รอ้ยละ 80              2,846.1425

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  52.8769

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

                 52.8769

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาสนิคา้และบรกิารการท่องเที่ยวตามนโยบาย

พฒันาเชงิพื้นที่

                 52.8769

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพเสน้ทางและแหลง่ท่องเที่ยวที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ในพื้นที่พเิศษเมอืงพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยงสู่ระดบัสากล

รอ้ยละ 80                  31.6000

กิจกรรม พฒันาการท่องเที่ยววถิชีวีติรมิโขงและการท่องเที่ยวเชงินิเวศน์

ในพื้นที่พเิศษเลยใหไ้ดม้าตรฐานและสรา้งภาพลกัษณใ์นระดบัสากล

รอ้ยละ 80                  20.7209

กิจกรรม พฒันาผลติภณัฑก์ารท่องเที่ยวเพือ่ดงึดูดนกัท่องเที่ยวและเพิม่รายได ้

ชมุชนทอ้งถิน่ในพื้นที่พเิศษเมอืงเก่าน่าน

รอ้ยละ 80 0.5560

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา                 334.4572

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  84.9143

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาสนิคา้และบรกิาร

ดา้นการท่องเที่ยว

                 84.9143

กิจกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงานกบัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

เพือ่การพฒันาสนิคา้และบรกิาร

กิจกรรม 10                  84.9143

2.2 กรมการท่องเที่ยว                 249.5429

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร                 249.5429

กิจกรรม ส่งเสรมิ  พฒันา ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิารท่องเที่ยว รายการ 50                 249.5429

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.0341

3.1 กรมหม่อนไหม 4.0341

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิเกษตรดา้นหม่อนไหม 4.0341

กิจกรรม ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิเกษตรดา้นหม่อนไหม แห่ง 6 4.0341

4. กระทรวงคมนาคม              1,082.7833

4.1 กรมทางหลวงชนบท              1,082.7833

โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเที่ยว              1,082.7833

กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยว กม. 258.216              1,082.7833

5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  65.3188

5.1 กรมทรพัยากรธรณี                  18.8650

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวทางธรณีวทิยา                  18.8650

กิจกรรม ผลกัดนัใหเ้กิดการท่องเที่ยวเชงิวชิาการภายในพื้นที่ศกัยภาพ

อทุยานธรณี

แห่ง 8 9.8550

กิจกรรม จดัมหกรรมเปิดโลกธรณีวทิยาเพือ่การท่องเที่ยว ราย 27,000 9.0100

5.2 กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                  46.4538

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์                  46.4538

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ แห่ง 9                  46.4538

6. กระทรวงมหาดไทย                 158.5703

6.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 158.5703

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยว                 158.5703

กิจกรรม ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเที่ยว พื้นที่ 2                 158.5703

7. กระทรวงวฒันธรรม              1,120.6190

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                  82.3200

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

                 82.3200

กิจกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวฒันธรรม กิจกรรม 10                  72.9640

กิจกรรม พฒันาสนิคา้และบรกิารทางวฒันธรรม เพือ่เพิม่รายไดใ้หป้ระชาชน รายการ 76 9.3560
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.2 กรมศิลปากร                 919.4990

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ทางการท่องเที่ยว

                541.7690

กิจกรรม ปรบัปรุง พฒันา เสรมิสรา้งภาพลกัษณแ์หลง่ท่องเที่ยว

ทางศิลปวฒันธรรม

แห่ง 96                 541.7690

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

                269.4500

กิจกรรม พฒันาภมูทิศัน ์และสิง่อาํนวยความสะดวก ในแหลง่ท่องเที่ยว

ทางศิลปวฒันธรรมใหไ้ดม้าตรฐานสากล ตามเสน้ทาง 9 อารยธรรม

อทุยาน 10                 254.4500

กิจกรรม ส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์ กิจกรรม 2                  15.0000

โครงการที่ 3 : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้)                 108.2800

กิจกรรม ปรบัปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวงับวรสถานมงคล แหลง่ 1                 108.2800

7.3 กรมส่งเสรมิวฒันธรรม                 118.8000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

                118.8000

กิจกรรม จดักิจกรรมพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดก

ภมูปิญัญาทางวฒันธรรม

กิจกรรม 3                 118.8000

8. กระทรวงศึกษาธกิาร                  15.3900

8.1 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                  15.3900

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว                  15.3900

กิจกรรม พฒันาสถาบนัวจิยัไมก้ลายเป็นหนิและทรพัยากรธรณี

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเฉลมิพระเกียรติมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

สู่มาตรฐานสากล

คน 34,730                  10.3900

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิศิลปวฒันธรรม 

โคราชประตูแห่งการท่องเที่ยวอสีาน

แหลง่ 1 5.0000

9. กระทรวงสาธารณสุข                  12.0929

9.1 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                  12.0929

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิสถานบรกิารสุขภาพและ

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ

                 12.0929

กิจกรรม พฒันาและส่งเสรมิสถานบรกิารสุขภาพและสถานประกอบการ

เพือ่สุขภาพ

รอ้ยละ 4                  12.0929
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวไม่ตํา่กว่า 2.5 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2560

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : ส่งเสรมิการตลาด

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดท้ี่เกดิจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 8.5

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการภายในประเทศ 90,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 90,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 90,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 90,000,000            บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

กรมพลศึกษา

โครงการ : โครงการกฬีาและนนัทนาการเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 15,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 15,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการมหกรรมมวยไทยสมคัรเลน่และกึ่งอาชพีนานาชาติ 15,000,000           บาท

รฐัวสิาหกจิ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการเร่งเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ 1,989,736,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,989,736,700        บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,989,736,700        บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน 117,630,000          บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและเพิม่มลูค่าวถิไีทย 409,848,000          บาท

90,618,700            บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่ศกัยภาพ 425,750,000          บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่นยิมความหรูหรา 222,500,000          บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการกระตุน้การใชจ่้ายของนกัท่องเทีย่วไทย 286,890,000          บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการกระจายพื้นทีท่่องเทีย่ว 211,500,000          บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการกระจายช่วงเวลาท่องเทีย่ว 113,000,000          บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการกระจายประโยชนท์างการท่องเทีย่วสู่ชมุชน 112,000,000          บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัการประชมุ World Travel & Tourism Council (WTTC)

Global Summit 2017
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แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : พฒันาสนิคา้และบรกิาร

ตวัช้ีวดัที่ 1 : นกัท่องเที่ยวมีความเช่ือมัน่ในสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว รอ้ยละ 80

52,876,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 52,876,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 52,876,900            บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเมอืงพทัยาและพื้นทีเ่ชื่อมโยง 31,600,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน 556,000               บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเลย 20,720,900            บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว 84,914,300 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 84,914,300            บาท

9,600,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายการส่งเสรมิการท่องเทีย่วและกฬีาเชงิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 16,780,000            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 7,899,300             บาท

4) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการท่องเทีย่วในเขตพื้นทีเ่มอืงชายแดน 6,130,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายเพือ่การพฒันาการท่องเทีย่วสเีขยีว (Green Tourism) 7,130,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเรอืสาํราญ (Cruise Tourism) 10,000,000            บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาการท่องเทีย่วทางนํา้ของไทย 9,375,000             บาท

8) ค่าใชจ่้ายเพือ่เสรมิสรา้งความเชื่อม ัน่ต่อเหตกุารณ์ภยัพบิตัต่ิางๆ 4,000,000             บาท

14,000,000            บาท

กรมการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพสนิคา้และบรกิาร 249,542,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 48,373,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 48,373,400            บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 48,373,400            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารสญัลกัษณ์ตน้แม่นํา้เจา้พระยา ตาํบลปากนํา้โพ

อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 48,373,400            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 117,600,000        บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 18,000,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 48,373,400         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 51,226,600         บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการจดังานเทศกาลประเพณีสาํคญัเพือ่การท่องเทีย่ว

9) ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาการท่องเทีย่วเชื่อมโยงโครงการในพระราชดาํริ

ภายในเขตพฒันาการท่องเทีย่ว

สาํนกันายกรฐัมนตรี

องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาสนิคา้และบรกิารการท่องเที่ยวตามนโยบายพฒันาเชิงพื้นที่
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2. งบรายจา่ยอืน่ 201,169,500          บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมนิและรบัรองมาตรฐานแหลง่ท่องเทีย่ว 2,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมนิและรบัรองมาตรฐานสนิคา้และบรกิารท่องเทีย่ว 18,000,000            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมนิและรบัรองมาตรฐานกจิกรรมเพือ่การท่องเทีย่ว 2,500,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมนิและรบัรองมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 2,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมนิและรบัรองมาตรฐานการท่องเทีย่วของอาเซยีน 2,000,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมนิรา้นอาหารฮาลาลเพือ่การท่องเทีย่ว 1,500,000             บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 2,000,000             บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคห์อ้งนํา้สาธารณะสะอาดเพือ่การท่องเทีย่ว ในพื้นที่

เขตพฒันาการท่องเทีย่ว 3,000,000             บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอาหารรมิทางในประเทศไทย (Thailand Stylish

Street Food Makeover) ในพื้นทีเ่ขตพฒันาการท่องเทีย่ว 6,000,000             บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเพือ่คนท ัง้มวล

(Tourism For All) ในพื้นทีเ่ขตพฒันาการท่องเทีย่ว 2,000,000             บาท

5,000,000             บาท

3,000,000             บาท

13) ค่าใชจ่้ายในการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการท่องเทีย่วโดยชมุชนสู่เยาวชน

และคนในชมุชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาการท่องเทีย่ว 3,000,000             บาท

14) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพการเป็นเจา้บา้นทีด่แีละพฒันาผลติภณัฑ์

เพือ่การท่องเทีย่วโดยชมุชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาการท่องเทีย่ว 4,000,000             บาท

15) ค่าใชจ่้ายอาสาสมคัรอาํนวยความสะดวกและช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่ว 18,715,100            บาท

16) ค่าใชจ่้ายในการอบรมเจา้บา้นนอ้ยและการเป็นเจา้บา้นทีด่ภีาคประชาชน

ตามนโยบายยุทธศาสตรก์ารพฒันาเชงิพื้นที่ 8,454,400             บาท

17) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสือ่ขอ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วของประเทศไทย

โดยผ่านเทคโนโลยี 10,000,000            บาท

8,000,000             บาท

19) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการสรา้งภาพยนตรต่์างประเทศในราชอาณาจกัร 100,000,000          บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงเกษตรดา้นหม่อนไหม 4,034,100             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,034,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ดา้นหม่อนไหม 4,034,100             บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ววถิเีกษตรเพือ่กระจายรายได ้

ไปสู่ภาคการเกษตร ในพื้นทีเ่ขตพฒันาการท่องเทีย่ว

12) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและประเมนิขดีความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่ว

ของแหลง่ท่องเทีย่ว ตามนโยบายยุทธศาสตรก์ารพฒันาเชงิพื้นที่

18) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคก์ารเพิม่ประสทิธภิาพใหบ้รกิารและอาํนวยความสะดวก

เพือ่เพิม่ความม ัน่ใจใหก้บันกัท่องเทีย่ว
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กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว 1,082,783,300        บาท

1. งบลงทนุ 1,082,783,300        บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,082,783,300        บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,082,783,300        บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,057,557,500        บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 6 รายการ (รวม 9.150 กม.) 38,440,000            บาท

(2) ถนนสายท่าใหม่ - ปากนํา้แขมหนู - ถนนเฉลมิบูรพาชลทติ อ.ท่าใหม่ 

จ.จนัทบรุ ี2.000 กม. 12,000,000            บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.224 - บ.สายโท 6 ใต ้อ.บา้นกรวด จ.บรุรีมัย ์

1.675 กม. 12,000,000            บาท

(4) ถนนสายแยก ทช.บก.4017 - วดัพระธาตภุลูงักา อ.บงึโขงหลง 

จ.บงึกาฬ 2.000 กม. 13,000,000            บาท

(5) ถนนสายแยก ทล.223 - วดัด่านสาวคอย อ.นาแก จ.นครพนม 

4.088 กม. 13,500,000            บาท

13,800,000            บาท

(7) ถนนสาย บ.ท่าเขา - หาดยาว อ.เกาะยาว จ.พงังา 1.125 กม. 14,000,000            บาท

14,500,000            บาท

(9) ถนนสาย บ.นา - อ่าวลโุบะ๊ อ.เหนอืคลอง จ.กระบี ่2.600 กม. 14,500,000            บาท

(10) ถนนสายแยก ทล.3049 (สีแ่ยกประชาเกษม) - รร.จปร. อ.เมอืง 

จ.นครนายก 3.000 กม. 14,850,000            บาท

14,850,000            บาท

(12) ถนนสายแยก ทช.อด.4028 - เขา้แหลง่ท่องเทีย่วผาตากเสื้อ อ.สงัคม

จ.หนองคาย 2.500 กม. 15,000,000            บาท

(13) ถนนสายคลองนํา้ใส - มะค่ายกัษ ์อ.เกาะกูด จ.ตราด 1.700 กม. 16,310,000            บาท

16,900,000            บาท

(15) ถนนสายแยก ทล.1089 - ดอยผา้ห่มปก (ตอนที ่6) อ.แม่อาย 

จ.เชยีงใหม่ 9.464 กม. 13,880,700            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 48,990,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 9,800,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 25,309,300         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 13,880,700         บาท

(6) ถนนสายทางเขา้หาดคลองม่วงและเรอืนรบัรองทีป่ระทบั อ.เมอืง จ.กระบี่

4.000 กม.

(8) ถนนสายแยก ทล.416 - ถํา้เจด็คต อ.ละง,ู ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล

2.000 กม.

(11) ถนนสายแยก ทช.นย.2011 - บ.วงัร ีอ.เมอืง จ.นครนายก 3.000 กม.

(14) ถนนสายเขา้สู่แหลง่ท่องเทีย่วนํา้ตกจนัตาแป๊ะ อ.เขาคชิฌกูฏ จ.จนัทบรุี

2.600 กม.
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23,373,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 60,201,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 12,276,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 24,552,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 23,373,000         บาท

(17) ถนนสาย นศ.4021 แยก ทล.4151 - บ.บางคลุง้ อ.ชะอวด 

จ.นครศรธีรรมราช 10.840 กม. 30,126,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 79,260,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 16,378,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 32,756,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,126,000         บาท

(18) ถนนสาย สฎ.3062 แยก ทล.401 - เขือ่นรชัชประภา อ.บา้นตาขนุ 

จ.สุราษฎรธ์าน ี7.990 กม. 48,358,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 113,800,000        บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 27,800,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,642,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 48,358,000         บาท

(19) ถนนสายทางเขา้นํา้ตกบกกราย อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 9.496 กม. 37,540,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 90,700,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 17,720,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 35,440,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 37,540,000         บาท

27,200,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 66,200,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 13,000,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 26,000,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 27,200,000         บาท

20,775,500            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 26,880,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 6,104,500           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,775,500         บาท

20,393,900            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 26,264,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 5,870,100           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,393,900         บาท

(16) ถนนสาย มส.4009 แยก ทล.1263 - บ.แม่จา๋ (ตอนที ่2) อ.ขนุยวม, เมอืง 

จ.แม่ฮ่องสอน 7.143 กม.

(20) ถนนสาย บ.ใต ้- ทอ้งนายปาน (ตอนที ่2) อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี

3.914 กม.

(21) ถนนสายแยก บ.ตนีธาต ุต.เมอืงแปง (กม.24+569) - ทล.1265 อ.ปาย 

จ.แม่ฮ่องสอน 4.068 กม.

(22) ถนนสายทางเขา้มหาวชิชาลยัพทุธเศรษฐศาสตร ์(ตอนที ่2) ต.หว้ยสกั 

อ.เมอืง จ.เชยีงราย 3.638 กม.
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(23) ถนนสาย สฎ.3062 แยก ทล.401 - เขือ่นรชัชประภา (ตอนที ่2) 

อ.บา้นตาขนุ จ.สุราษฎรธ์าน ี1.600 กม. 30,642,400            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 38,483,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,840,600           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,642,400         บาท

(24) ถนนสายแยกปะเหลยีน - นํา้ตกโตนเตะ๊ ต.ปะเหลยีน อ.ปะเหลยีน 

จ.ตรงั 5.223 กม. 35,612,600            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 44,590,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,977,400           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 35,612,600         บาท

(25) ถนนสายคลองเจา้ - อ่าวใหญ่ อ.เกาะกูด จ.ตราด 9.292 กม. 22,073,600            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,599,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 5,525,400           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,073,600         บาท

(26) ถนนสาย ปข.2052 แยก ทล.37 - โครงการพระราชดาํรอ่ิางเก็บนํา้

หว้ยมงคล อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 10.497 กม. 62,926,400            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 168,000,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 33,673,600         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 62,926,400         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 71,400,000         บาท

(27) ถนนสายแยก ทล.3 - ทล.331 อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี13.662 กม. 59,112,200            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 145,000,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 29,556,100         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 59,112,200         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 56,331,700         บาท

(28) ถนนสาย บ.คลองโคน - บ.บางตะบูน อ.เมอืง, บา้นแหลม 

จ.สมทุรสงคราม, เพชรบรุ ี14.386 กม. 79,381,200            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 297,180,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 81,787,800         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 79,381,200         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 136,011,000        บาท

61,924,700            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 198,670,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,307,800         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 61,924,700         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 84,437,500         บาท

(29) ถนนสาย บ.ท่าม่วง - บ.บางเบดิ อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ์

16.122 กม.
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(30) ถนนสายแยก ทล.3201 - บ.บางจาก อ.ปะทวิ จ.ชมุพร 8.595 กม. 22,946,200            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 83,480,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 25,047,800         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,946,200         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 35,486,000         บาท

(31) ถนนสายทางเขา้นํา้ตกหว้ยเนยีง อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 19.597 กม. 58,219,700            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 139,000,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 33,524,300         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 58,219,700         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 47,256,000         บาท

46,851,400            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 108,200,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 24,566,600         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 46,851,400         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 36,782,000         บาท

(33) ถนนสาย บ.งา่มโข่ - เขาเรอืรบ อ.เกาะกูด จ.ตราด 2.500 กม. 4,020,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,100,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,020,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 16,080,000         บาท

(34) ถนนสายแยก ทล. 3158 - บ.อเิรม็ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 4.525 กม. 6,480,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 32,400,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,480,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 25,920,000         บาท

(35) ถนนสายแยก ทช.นศ.4142 - แหลมประทบั อ.ขนอม 

จ.นครศรธีรรมราช 4.500 กม. 9,320,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 46,600,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,320,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 37,280,000         บาท

(36) ถนนสาย พท.4018 แยก ทล.4050 - บ.ลาํปํา อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ 

4.963 กม. 7,380,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 36,900,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,380,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 29,520,000         บาท

(32) ถนนสายทอ้งศาลา - วงัตะเคยีน - โฉลกหลาํ (ตอนที ่1) อ.เกาะพะงนั

จ.สุราษฎรธ์าน ี6.096 กม.
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(37) ถนนสายทางเขา้มหาวชิชาลยัพทุธเศรษฐศาสตร ์(ตอนที ่3) อ.เมอืง 

จ.เชยีงราย 4.550 กม. 8,190,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 40,950,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,190,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 32,760,000         บาท

40,420,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 202,100,000        บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,420,000         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 80,840,000         บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 80,840,000         บาท

(39) ถนนสาย ภทูอก - ภเูหลก็ อ.เชยีงคาน จ.เลย  6.465 กม. 9,600,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 48,000,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,600,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 38,400,000         บาท

35,160,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 175,800,000        บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 35,160,000         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 70,320,000         บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 70,320,000         บาท

(41) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค ์อ.วงันํา้เขยีว,

ปากช่อง จ.นครราชสมีา (พรอ้มทางจกัรยาน) 1.481 กม. 12,000,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 60,000,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 12,000,000         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000         บาท

1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,500,000             บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 กม.) 1,500,000             บาท

1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 19,563,000            บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 45 สายทาง) 19,563,000            บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 4,162,800             บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย บ.คลองโคน - บ.บางตะบูน 

อ.เมอืง, บา้นแหลม จ.สมทุรสงคราม, เพชรบรุี 4,162,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,268,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,477,400           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,162,800           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 5,627,800           บาท

(38) ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.ชมุแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง 18.526 กม.

(40) ถนนสายทอ้งศาลา - วงัตะเคยีน - โฉลกหลาํ (ตอนที ่2) อ.เกาะพะงนั

จ.สุราษฎรธ์าน ี7.645 กม.
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรธรณี

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวทิยา 18,865,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 18,865,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการผลกัดนัใหเ้กดิการท่องเทีย่วเชงิวชิาการภายในพื้นทีอ่ทุยานธรณี 9,855,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรมเปิดโลกธรณีวทิยาเพือ่การท่องเทีย่ว 9,010,000             บาท

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 46,453,800 บาท

1. งบลงทนุ 46,453,800            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 46,453,800            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 46,453,800            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,846,800           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,846,800           บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,607,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,607,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว 158,570,300 บาท

1. งบลงทนุ 158,570,300          บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 158,570,300          บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 158,570,300          บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 158,570,300          บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะเต่า ระยะที ่1 จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 56,000,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 275,941,300        บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 45,000,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 90,000,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 84,941,300         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 56,000,000         บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะเต่า ระยะที ่2 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 46,570,300            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 191,760,000        บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 39,600,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 50,000,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 46,570,300         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 55,589,700         บาท

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
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(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะเต่า ระยะที ่3 อาํเภอเกาะพะงนั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 45,000,000            บาท

เงนิงบประมาณ 147,450,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 29,490,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 45,000,000         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 72,960,000         บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะพยาม  อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 11,000,000            บาท

เงนิงบประมาณ 55,000,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000         บาท

82,320,000 บาท

1. งบลงทนุ 12,964,000            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,964,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,964,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,964,000           บาท

(1) อาคารพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ธรณีพบิตัภิยัสนึาม ิตาํบลบางม่วง 

อาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 1 หลงั 12,964,000           บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 64,818,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 12,964,000         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 51,854,000         บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 69,356,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานมหกรรมวฒันธรรมรตันโกสนิทร์ 60,000,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑว์ฒันธรรมไทย 9,356,000             บาท

กรมศิลปากร

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งศิลปวฒันธรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการท่องเที่ยว 541,769,000 บาท

1. งบลงทนุ 293,189,000          บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 293,189,000          บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 293,189,000          บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 8,800,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,800,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,920,000             บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,920,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

กระทรวงวฒันธรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
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1.1.1.3 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 244,355,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 104,628,200          บาท

รวม 29 รายการ (รวม 38 หน่วย)

(2) อนุรกัษแ์ละพฒันากาํแพงเมอืงฉะเชงิเทรา 

ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 10,000,000           บาท

(3) อนุรกัษแ์ละพฒันาโลหะปราสาท วดัราชนดัดารามวรวหิาร 

แขวงสาํราญราษฎร ์เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 22,000,000           บาท

(4) อนุรกัษแ์ละพฒันาปราสาทสดก๊กอ๊กธม ตาํบลโคกสูง 

อาํเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 10,000,000           บาท

(5) อนุรกัษแ์ละพฒันาวดันายโรง แขวงอรณุอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย 

กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000           บาท

(6) อนุรกัษแ์ละพฒันาแหลง่โบราณคดโีคกพนมด ี

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 10,000,000           บาท

10,000,000           บาท

(8) อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานวดัภเูขาทอง ตาํบลภเูขาทอง 

อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 10,000,000           บาท

10,000,000           บาท

10,000,000           บาท

12,726,800           บาท

(12) อนุรกัษแ์ละพฒันากาํแพงเมอืง-คูเมอืงฝาง ตาํบลเวยีง 

อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 25,000,000           บาท

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 2,300,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,300,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 35,814,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 814,000               บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

15,000,000           บาท

(3) ก่อสรา้งอาคารจดัแสดงเครือ่งทองอยุธยา พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ

เจา้สามพระยา ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรอียุธยา 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั 20,000,000           บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 100,000,000       บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,000,000         บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000         บาท

(11) พฒันาและเพิม่ศกัยภาพสิง่อาํนวยความสะดวก พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิน่าน 

ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง

(10) อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานสระมรกตเชื่อมโยงพทุธอทุยานเขาอโีต ้

ตาํบลโคกปีบ อาํเภอศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง

(9) อนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงัโบราณและวดัพระศรสีรรเพชญ ์

ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง

(7) อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานเมอืงเก่าเพชรบรุ ีตาํบลคลองกระแชง 

อาํเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง

(2) ก่อสรา้งและจดัแสดง พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า ตาํบลบา้นเก่า 

อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง
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2. งบเงนิอดุหนุน 230,000,000          บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 230,000,000          บาท

1) เงนิอดุหนุนบูรณะและปรบัปรงุภมูทิศันโ์บราณสถาน 230,000,000          บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 18,580,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งใหพ้พิธิภณัฑเ์ป็นแหลง่เรยีนรู ้ 5,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาทางโบราณคด ีเรอืโบราณพนมสุรนิทร์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่ว 4,080,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูข้องหอสมดุแห่งชาติ 3,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบรกิารและอาํนวยความสะดวก

แก่นกัท่องเทีย่ว สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 5,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิพฒันาแหลง่เรยีนรูข้อ้มลูสารสนเทศทอ้งถิน่

แถบชายฝัง่ทะเลอนัดามนั 500,000               บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาคน้ควา้เสน้ทางสายไหมทางทะเลกบัคาบสมทุรภาคใต ้

เพือ่นาํไปพฒันาต่อยอดดา้นการท่องเทีย่ว 1,000,000             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 269,450,000 บาท

1. งบลงทนุ 247,650,000          บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 247,650,000          บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 247,650,000          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 216,650,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 202,650,000          บาท

รวม 37 รายการ (รวม 572 หน่วย)

14,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 31,000,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) พฒันาและเพิม่ศกัยภาพบารายเมอืงพมิาย ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 15,000,000           บาท

15,000,000           บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 21,800,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมดา้นนาฏดรุยิางคศิลป์ 15,000,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผ่นพบัและหนงัสอืนาํชม พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

และอทุยานประวตัศิาสตร์ 5,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรเีพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

อทุยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยั 

และอทุยานประวตัศิาสตรก์าํแพงเพชร 1,800,000             บาท

(2) พฒันาและเพิม่ศกัยภาพศูนยบ์รกิารนกัท่องเทีย่วอทุยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั 

ตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง

(3) ปรบัภมูทิศันค์ลองโบราณภายในพื้นทีอ่ทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา 

ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง
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โครงการ : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) 108,280,000 บาท

1. งบลงทนุ 106,000,000          บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 106,000,000          บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 106,000,000          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 90,000,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 13,000,000           บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) อนุรกัษแ์ละพฒันามขุเดจ็ ภายในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 20,000,000           บาท

20,000,000           บาท

(4) พฒันาการจดัแสดงนทิรรศการถาวร ในพระทีน่ ัง่บูรพาภมิขุ 

ภายในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000           บาท

(5) พฒันาการจดัแสดงนทิรรศการถาวร ในพระทีน่ ัง่ทกัษณิาภมิขุ 

ภายในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 15,000,000           บาท

(6) พฒันาการจดัแสดงนทิรรศการถาวร ในอาคารประพาสพพิธิภณัฑ ์

ภายในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 12,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 16,000,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) พฒันาระบบไฟฟ้ารวม ภายในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000           บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,280,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) 2,280,000             บาท

118,800,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 118,800,000          บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการส่งเสรมิวฒันธรรม ประเพณี เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 78,800,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่ว 20,000,000           บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการพฒันาสนิคา้และบรกิารทางวฒันธรรม 20,000,000           บาท

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

(3) อนุรกัษแ์ละพฒันาพระทีน่ ัง่ปฤษฎางคพมิขุ ภายในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง
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กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

โครงการ : โครงการพฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว 15,390,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 15,390,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาสถาบนัวจิยัไมก้ลายเป็นหนิฯ สู่มาตรฐานสากล 10,390,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิศิลปวฒันธรรม

“โคราชประตูแห่งการท่องเทีย่วอสีาน” 5,000,000             บาท

12,092,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,092,900            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,092,900            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 229,500               บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,266,800             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,596,600             บาท

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิสถานบรกิารสขุภาพและสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยวระดบัสูงข้ึน                 310.9825

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยว (TTCI) 

อยู่ไม่ตํา่กว่าอนัดบั 7 ของเอเซียแปซิฟิก

                310.9825

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.1 : บรหิารจดัการการท่องเที่ยว                 310.9825

ตวัชี้วดัที่ 1 : นกัท่องเที่ยวมคีวามสะดวกในการท่องเที่ยว รอ้ยละ 80                 310.9825

1. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา                 180.4251

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  83.9251

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการดาํเนินการเชงิรุก เพือ่เพิม่รายได ้

จากการท่องเที่ยว

                 83.9251

กิจกรรม สนบัสนุนการดาํเนินงานเชงิรุกใหก้บัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

ดา้นการท่องเที่ยว

กิจกรรม 8                  83.9251

1.2 กรมการท่องเที่ยว                  96.5000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งประสทิธภิาพดา้นการท่องเที่ยว                  96.5000

กิจกรรม พฒันาการบรหิารจดัการดา้นการท่องเที่ยว คน 1,000                  96.5000

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                 130.5574

2.1 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                  13.2000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                  13.2000

กิจกรรม สนบัสนุนวทิยาลยัชมุชนในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยวและบรกิาร

คน 2,400                  13.2000

2.2 มหาวทิยาลยันเรศวร 6.7848

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 6.7848

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 420 6.7848

2.3 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 5.4410

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 5.4410

กิจกรรม ฝึกอบรมทกัษะการสือ่สารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว คน 1,000 5.4410

2.4 มหาวทิยาลยันครพนม 1.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.5000

กิจกรรม การสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร คน 150 1.5000

2.5 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 1.9470

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.9470

กิจกรรม โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการการท่องเที่ยว คน 300 1.9470

2.6 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 4.4835

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 4.4835

กิจกรรม การพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 2,000 4.4835

2.7 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 0.9867

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 0.9867

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพของบุคลากร ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว คน 270 0.9867
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.8 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 1.9829

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.9829

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 500 1.9829

2.9 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 1.1500

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.1500

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 1,000 1.1500

2.10 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 1.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.0000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 200 1.0000

2.11 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 1.9466

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.9466

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 600 1.9466

2.12 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 5.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 5.0000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 270 5.0000

2.13 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 1.2244

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.2244

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 200 1.2244

2.14 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 4.9995

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 4.9995

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 1,000 4.9995

2.15 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 1.8000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.8000

กิจกรรม โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 250 1.8000

2.16 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 0.1000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 0.1000

กิจกรรม อบรมไกดเ์ยาวชนเพือ่ส่งเสรมิการท่องเที่ยว โครงการ 1 0.1000

2.17 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 4.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 4.0000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 1,000 4.0000

2.18 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 1.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.5000

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 300 1.5000

2.19 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 1.8000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.8000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 100 1.8000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.20 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 1.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.5000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว คน 200 1.5000

2.21 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 2.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 2.5000

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 40 2.5000

2.22 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 0.5625

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 0.5625

กิจกรรม พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 60 0.5625

2.23 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 3.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 3.0000

กิจกรรม จดัอบรมสมัมนาเพือ่พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 120 3.0000

2.24 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 1.6410

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.6410

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 70 1.6410

2.25 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 1.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.5000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 150 1.5000

2.26 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 4.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 4.0000

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 500 4.0000

2.27 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 8.1000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 8.1000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวและมคัคุเทศก์ คน 1,000 8.1000

2.28 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 0.5278

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 0.5278

กิจกรรม ส่งเสรมิศกัยภาพการท่องเที่ยวชมุชนภาคใตต้อนบน คน 120 0.5278

2.29 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง                  15.0485

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว                  15.0485

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 2,300                  15.0485

2.30 มหาวทิยาลยัมหดิล                  15.5776

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                  15.5776

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 2,000                  15.5776

2.31 มหาวทิยาลยับูรพา 1.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 1.5000

กิจกรรม พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 250 1.5000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.32 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 3.7906

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 3.7906

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 670 3.7906

2.33 มหาวทิยาลยัพะเยา 5.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 5.0000

กิจกรรม การฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว คน 700 5.0000

2.34 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 5.4630

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 5.4630

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว คน 1,250 5.4630
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยวระดบัสูงข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยว (TTCI) 

อยู่ไม่ตํา่กว่าอนัดบั 7 ของเอเชียแปซิฟิก

แนวทางการดาํเนินงาน 2.1.1 : บรหิารจดัการการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดัที่ 1 : นกัท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยว รอ้ยละ 80

83,925,100 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 83,925,100             บาท

15,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาเครอืข่ายท่องเทีย่วโดยชมุชนตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 10,000,000             บาท

5,500,000              บาท

13,439,000             บาท

20,000,000             บาท

3,000,000              บาท

1,000,000              บาท

2,557,200              บาท

9) ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาความเขม้แขง็ของกลไกและกระตุน้การขบัเคลือ่นเครอืข่าย

ท่องเทีย่วของเขตพฒันาการท่องเทีย่ว เพือ่ส่งเสรมิการทาํงานร่วมกนั

ตามหลกัธรรมาภบิาลทางการท่องเทีย่ว 500,000                บาท

10) ค่าใชจ่้ายเพือ่ศึกษาการจดัทาํโซนนิ่ง และการกาํหนดขดีความสามารถในการ

รองรบัได ้(Carrying Capacity) ของการท่องเทีย่วในเขตพฒันาการท่องเทีย่ว 4,000,000              บาท

11) ค่าใชจ่้ายเพือ่การแข่งขนัจกัรยานทางไกล Tour De Andaman 6,000,000              บาท

962,500                บาท

13) ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาเยาวชนเพือ่การท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้ 1,966,400              บาท

12) ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่วของเขตพฒันาการท่องเทีย่ว

     อารยธรรมอสีานใต ้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการดาํเนินการเชิงรกุ เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงานภาวะเศรษฐกจิการท่องเทีย่วรายไตรมาสและสาํรวจ

     ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยประจาํปี 2560

6) ค่าใชจ่้ายเพือ่ยกระดบัมาตรฐานฝีมอืแรงงานในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว เพือ่รองรบั

     การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและการตอ้นรบันกัท่องเทีย่วคณุภาพของเขตพฒันาการ

     ท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนา

7) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิการทาํงานร่วมกนั เพือ่สรา้งความเขม้แขง็กลไกการขบัเคลือ่น

     การท่องเทีย่วของหน่วยธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วของเขตพฒันาการ

     ท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนา

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารพฒันาการท่องเทีย่วประจาํเขตพฒันาการท่องเทีย่ว

4) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การท่องเทีย่ว (Tourism

     Intelligence Center)

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบ Tourism Gateway เพือ่รองรบัการใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว

8) ค่าใชจ่้ายเพือ่ฝึกอบรมภาษาอาเซยีนและภาษาสากลใหก้บัเครอืข่ายและ

     อาสาสมคัรดา้นการท่องเทีย่วท ัง้ภาครฐัและเอกชน
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กรมการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งประสทิธิภาพดา้นการท่องเที่ยว 96,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 96,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการรวบรวมขอ้มลูสถตินิกัท่องเทีย่วและรายไดด้า้นการท่องเทีย่ว 40,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบและจดัทาํบญัชปีระชาชาตดิา้นการท่องเทีย่ว 25,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารรถสาธารณะเพือ่การท่องเทีย่ว 5,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพโฮมสเตยไ์ทยเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่

และความย ัง่ยนืทางการท่องเทีย่ว 5,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่วในชมุชน 3,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการวเิคราะหแ์ละออกแบบสถาปตัยกรรมองคก์รดา้นสารสนเทศ

และพฒันาฐานขอ้มลูกรมการท่องเทีย่ว 6,500,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรของหน่วยงาน เพือ่ใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้

ความสามารถพเิศษเฉพาะทาง ดา้นการอาํนวยความสะดวกและใหบ้รกิารแก่

นกัท่องเทีย่ว 12,000,000             บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 13,200,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 13,200,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร 13,200,000             บาท

มหาวทิยาลยันเรศวร

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 6,784,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,784,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการสนบัสนุนพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 6,784,800              บาท

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 5,441,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,441,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 5,441,000              บาท

มหาวทิยาลยันครพนม

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,500,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 1,500,000              บาท

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,947,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,947,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมมคัคเุทศกท์ีม่คีณุภาพ 1,947,000              บาท
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มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 4,483,500              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,483,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 4,483,500              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 986,700                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 986,700                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 986,700                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,982,900              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,982,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรการท่องเทีย่ว 1,982,900              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,150,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,150,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,150,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,000,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,946,600              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,946,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรการท่องเทีย่ว 1,946,600              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 5,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 5,000,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,224,400              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,224,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,224,400              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 4,999,500              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,999,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายตามแผนงานการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 4,999,500              บาท
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มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,800,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมมคัคเุทศนท์ีม่คีณุภาพ 1,800,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 100,000                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 100,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมไกดเ์ยาวชนเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 100,000                บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 4,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 4,000,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,500,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพมคัคเุทศกท์ีม่คีณุภาพ 1,500,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,800,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,800,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,500,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,500,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 2,500,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 2,500,000              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 562,500                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 562,500                บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 562,500                บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 3,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพยุวมคัคเุทศก์ 1,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว 1,500,000              บาท
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,641,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,641,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,641,000              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,500,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,500,000              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 4,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 4,000,000              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 8,100,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,100,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,100,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพจงัหวดันครราชสมีาเป็นเมอืงท่องเทีย่ว 8,100,000              บาท

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 527,800                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 527,800                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 527,800                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 527,800                บาท

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 15,048,500             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,048,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,048,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 15,048,500             บาท

มหาวทิยาลยัมหดิล

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 15,577,600             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,577,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,577,600             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 15,577,600             บาท

มหาวทิยาลยับูรพา

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,500,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่ว 1,500,000              บาท
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มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 3,790,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,790,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,790,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 3,790,600              บาท

มหาวทิยาลยัพะเยา

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 5,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 5,000,000              บาท

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 5,463,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,463,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,463,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันามคัคเุทศกน์อ้ยเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว 5,463,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วตัถปุระสงค์

เพือ่ใหค้นไทยทกุช่วงวยัไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ มคีวามม ัน่คงในชวีติ และมคีรอบครวัทีเ่ขม้แขง็อบอุ่น

โดยส่งเสรมิการเลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ/ปฐมวยัใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการ รวมท ัง้เพิม่คุณภาพมาตรฐาน

และความปลอดภยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสรมิเดก็วยัเรยีนกลุม่เสีย่งใหส้ามารถจบการศึกษา

ภาคบงัคบัและมโีอกาสศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึ้น ส่งเสรมิเดก็วยัรุ่น/นกัศึกษาใหม้ทีกัษะชวีติและ

ทกัษะการทาํงาน มภีมูคุิม้กนัพรอ้มสู่การเป็นผูใ้หญ่ทีม่คุีณภาพและเขา้สู่ตลาดแรงงาน รวมท ัง้พฒันา

ศกัยภาพแรงงานคนพกิาร สนบัสนุนแรงงานนอกระบบเขา้สู่ความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม 

ตลอดจนเสรมิสรา้งความอบอุ่นในครอบครวั และความม ัน่คงในชวีติผูสู้งอายุ

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

    (1) กลุม่วยัเดก็แรกเกดิ /เดก็ปฐมวยั (อายุ 0 - 5 ปี)

    (2) กลุม่วยัเดก็นกัเรยีน (อายุ 5 - 14 ปี)

    (3) กลุม่วยัเดก็วยัรุ่น /นกัศึกษา (อายุ 15 - 21 ปี)

    (4) กลุม่วยัแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี)

    (5) กลุม่วยัผูสู้งอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 7 กระทรวง 29 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 

7,408,503,500               

7,536,841,600               

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ



4. แผนภาพความเช่ือมโยง

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 

งบประมาณปี 2560 จ านวน  7,536.8416 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดักระทรวง 

การพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 1 : การพฒันาศกัยภาพคนไทย 

แนวทางที่ 1.1.1 : การเกดิอย่างมคีุณภาพและการมพีฒันาการสมวยั 

(เดก็ปฐมวยั 0-5 ปี) 

แนวทางที่ 1.1.2 : การไดร้บัการศึกษาทีม่ี

คุณภาพไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะชวีติ 

(เดก็วยัเรยีน 5-14 ปี) 

แนวทางที่ 1.1.3 : การมทีกัษะชวีติ

และทกัษะการท างาน(เดก็วยัรุ่น/

นกัศึกษา 15 -21 ปี) 

แนวทางที่ 1.1.4 :  การพฒันา

ทกัษะและสมรรถนะอย่าง

ต่อเนื่อง (วยัแรงงาน 15-59 ปี) 

  งบประมาณ 

2,978.9238 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

2,992.8748 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

133.7789 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

201.0213 ลา้นบาท 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

 กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

2. กรมควบคุมโรค

3. กรมสุขภาพจติ

4. กรมอนามยั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการเดก็และเยาวชน

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

2. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

2. กรมสุขภาพจติ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการสตรีและสถาบนั

ครอบครวั 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

2. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

3. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

แนวทางที่ 1.1.5 : การพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถ

ในการด ารงชวีติ (วยัผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการผูสู้งอายุ

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

2. มหาวทิยาลยับูรพา

3. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

4. มหาวทิยาลยัศรีนครินทร-

วโิรฒ 

งบประมาณ 

43.2718 ลา้นบาท 

การตัง้ครรภ์

คุณภาพ 

รอ้ยละ 60 

เดก็ทีม่พีฒันาการสมวยัไมน่อ้ยกว่า 

รอ้ยละ 85 

เดก็ไทยม ีIQ เฉลีย่ไมต่ า่กว่า 100 และ

ม ีEQ ไมต่ า่กว่าเกณฑม์าตรฐาน 

รอ้ยละ 70 

กลุม่เป้าหมายจ านวน 68,059 

คน ไดร้บัการพฒันาทกัษะชวีติ

หรอืทกัษะการท างาน 

รอ้ยละ 85 ของแรงงานที่

ส  าเรจ็การฝึกอบรมไดต้าม

มาตรฐานการฝึก 

รอ้ยละ 80 ของการ

พฒันาทกัษะกายใจของ

ผูสู้งอายุ 

รอ้ยละ 40 ของ

พฤตกิรรมสุขภาพ

ทีพ่งึประสงค ์

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์

1. กรมกจิการเดก็และเยาวชน

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

2. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

2. กรมสุขภาพจติ

3. กรมอนามยั

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมอนามยั

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข 

2. กรมพฒันาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก 

3. กรมอนามยั

งบประมาณ 

18.7000 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

68.5238 ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั(ต่อ) 

 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมคีวามม ัน่คงในชวีติ 

รอ้ยละ 73 ของ

แรงงานทีไ่ดร้บัการ

บรรจงุานในประเทศ 

เป้าหมายที่ 2 : การสรา้งความม ัน่คงในชวีติ 

 แนวทางที่ 2.1.1 : การเตรยีม

ความพรอ้มใหเ้ดก็ปฐมวยัเป็น

คนไทยทีม่คีวามม ัน่คงในชวีติ  

(เดก็ปฐมวยั 0-5 ปี) 

แนวทางที่ 2.1.2 : การสรา้งโอกาสทางการศึกษา

ในระดบัสูงเพือ่โอกาสการท างาน  และการสรา้ง

ความม ัน่คงในชวีติ (เดก็วยัเรยีน 5-14 ปี) 

แนวทางที่ 2.1.3 : การสรา้งโอกาสใน

การศึกษาระดบัสูงและประสบการณก์าร

ท างานจรงิ เพือ่วางรากฐานความม ัน่คง

ในชวีติ (เดก็วยัรุ่น/นกัศึกษา 15 -21 ปี) 

แนวทางที่ 2.1.4 : การสรา้งความม ัน่คงในชวีติใหแ้รงงาน (วยัแรงงาน 15-59 ปี) แนวทางที่ 2.1.5 : การสรา้ง

ความม ัน่คงในชวีติของ

ผูสู้งอายุ (วยัผูสู้งอายุ 60 ปี

ขึ้นไป) 

งบประมาณ 

101.2032 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

20.2500 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

1.กรมกจิการเดก็และเยาวชน

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมการแพทย์

2. กรมควบคุมโรค

3. กรมอนามยั

กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชวีติคนพกิาร 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ส านกังาน

ปลดักระทรวง

สาธารณสุข 

2. กรมการแพทย์

งบประมาณ 

56.8750 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการผูสู้งอายุ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏั

เพชรบูรณ์ 

3. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมการแพทย์

รอ้ยละ 70 ศูนยเ์ดก็เลก็ทีผ่่าน

เกณฑม์าตรฐาน  

รอ้ยละ 80 

ของเดก็ป่วยและ

ดอ้ยโอกาสที่

สามารถเขา้รบั

การศึกษาปกต ิ

รอ้ยละ 80 ของเดก็

ทีผ่่านการ

พฒันาการเรยีนการ

สอนตามหลกัสูตร 

(เนน้เดก็นอกระบบ) 

สดัส่วนของเยาวชนไดร้บัโอกาสทาง

การศึกษาทีสู่งขึ้น (รอ้ยละ 66) 

รอ้ยละ 80 ของ

ประชากร

กลุม่เป้าหมายเขา้ถงึ

ระบบสวสัดกิารสงัคม 

สดัส่วน ผูอ้ยู่ในระบบ

ประกนัทางสงัคมต่อก าลงั

แรงงาน (รอ้ยละ 4) 

รอ้ยละ 80 ของผูสู้งอายุ

เขา้ถงึสทิธบิรกิารทางสงัคม

และสามารถช่วยเหลอื

ตนเองได ้

กระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี  

1. ส านกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร ์

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์

1.กรมกจิการเดก็และเยาวชน

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั   

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมอนามยั

 กระทรวงแรงงาน 

1. ส านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน 

2. ส านกังานประกนัสงัคม

งบประมาณ 

41.2410 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

23.4765 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

463.6808 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

103.2690 ลา้นบาท 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมการจดัหางาน

งบประมาณ 

33,3966 ลา้นบาท
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั(ต่อ) 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์

เป้าหมายที่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็และความอบอุ่นของครอบครวัไทย 

แนวทางที่ 3.1.1 : การสรา้ง

ความอบอุ่นใหเ้ดก็ปฐมวยั 

(เดก็ปฐมวยั 0-5 ปี) 

งบประมาณ 

15.7705 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการสตรแีละ

สถาบนัครอบครวั 

แนวทางที่ 3.1.2 : การวางรากฐานจรยิธรรม 

คุณธรรมเพือ่ความอยู่ดมีสุีข (เดก็วยัเรยีน 5-

14 ปี) 

งบประมาณ 

59.5914 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการเดก็

และเยาวชน  

กระทรวงวฒันธรรม 

1.กรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.มหาวทิยาลยัราช

ภฏัเพชรบรูณ ์

แนวทางที่ 3.1.3 : การสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและการกา้วสู่การ

เป็นผูใ้หญ่(เดก็วยัรุ่น/นกัศึกษา 15 -21 ปี) 

งบประมาณ 

36.5500 ลา้นบาท 

กระทรวง

สาธารณสขุ 

1. กรมอนามยั

แนวทางที่ 3.1.4 : การส่งเสรมิ

ความอบอุ่นในครอบครวัส  าหรบั

วยัแรงงาน(วยัแรงงาน 15-59 ปี) 

งบประมาณ 

95.4658 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการสตรแีละสถาบนั

ครอบครวั 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ส  านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข 

2.กรมสุขภาพจติ

3.กรมอนามยั

แนวทางที่ 3.1.5 : การสรา้งคุณค่าและความอบอุ่นใน

วยัผูสู้งอายุ (วยัผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

งบประมาณ 

7.4500 ลา้นบาท 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมสุขภาพจติ

รอ้ยละทีล่ดลงของความ

รุนแรงในครอบครวัทีก่ระท า

ต่อเดก็ปฐมวยัรอ้ยละ 7 

ประชาชน

กลุม่เป้าหมายไดร้บั

การเสรมิสรา้ง

ภูมคิุม้กนัทางสงัคม

รอ้ยละ 70 

เดก็วยัเรยีนมี

สุขภาพดตีาม

เกณฑ ์รอ้ยละ 

70 

อตัราการคลอดใน

มารดาอายุ 15-19ปี 

ไม่เกนิ 50 ต่อ

ประชากรหญงิอายุ 

15-19ปี พนัคน 

รอ้ยละ 80 ของเยาวชน

กลุม่เป้าหมายไดร้บัการ

ปลูกฝงัคุณธรรม

จรยิธรรมและมทีศันคติ

ทีด่ขีึ้นต่อการอยู่ร่วมกนั

ในสงัคม 

เดก็และเยาวชนภายหลงั

ปลอ่ยจากศูนยฝึ์กและ

อบรมเดก็และเยาวชน

สามารถกลบัไปใชช้วีติ

ในสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 

ดชันีวดัความอบอุ่นครอบครวั 

รอ้ยละ 100 

จปฐ.ดชันีการไดร้บั

ความอบอุ่นใน

ครอบครวั รอ้ยละ 

100 

ผูสู้งอายุทีม่ารบับรกิารใน

คลนีิก NCD มภีาวะ

ซมึเศรา้ลดลง รอ้ยละ 10 

กระทรวง

สาธารณสขุ 

1. กรมอนามยั

กระทรวงวฒันธรรม 

1. ศูนยค์ุณธรรม

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมควบคุมโรค

กระทรวงยตุธิรรม 

1. กรมพนิิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน 

กระทรวง

สาธารณสขุ 

1. กรมสุขภาพจติ

งบประมาณ 

9.0000 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

18.4204 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

3.4500 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

10.6570 ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : รอ้ยละ 80 ของครอบครวัมคีวามเขม้แขง็และความอบอุ่น 
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5. เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 การพฒันาศกัยภาพคนไทย 6,437,094,400      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 6,437,094,400 บาท

5.1.1 แนวทางการดําเนินงานที่ 1 การเกดิอย่างมีคุณภาพและการมีพฒันาการสมวยั 

(เด็กปฐมวยั 0 – 5 ปี)

2,997,623,800      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 เดก็ทีม่พีฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 85 2,978,923,800 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 การตัง้ครรภคุ์ณภาพ รอ้ยละ 60 18,700,000       บาท

5.1.2 แนวทางการดําเนินงานที่ 2 การไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพไดร้บัการพฒันาความรู ้

และทกัษะชีวติ (เด็กวยัเรยีน 5 – 14 ปี)

2,992,874,800      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 เดก็ไทยม ีIQ เฉลีย่ไม่ตํา่กว่า 100 และม ีEQ ไม่ตํา่กว่าเกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ 70 2,992,874,800 บาท

5.1.3 แนวทางการดําเนินงานที่ 3 การมีทกัษะชีวติและทกัษะการทาํงาน 

(เด็กวยัรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี)

133,778,900        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 กลุ่มเป้าหมายจาํนวน 68,059 คน ไดร้บัการพฒันาทกัษะชวีติหรือทกัษะการทาํงาน 133,778,900 บาท

5.1.4 แนวทางการดําเนินงานที่ 4 การพฒันาทกัษะและสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 

(วยัแรงงาน 15– 59 ปี)

201,021,300        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 85 ของแรงงานทีส่าํเร็จการฝึกอบรมไดต้ามมาตรฐานการฝึก 201,021,300 บาท

5.1.5 แนวทางการดําเนินงานที่ 5 การพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการดํารงชีวติ 

(วยัผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป)

111,795,600        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 80 ของการพฒันาทกัษะกายใจของผูสู้งอายุ 43,271,800       บาท

ตวัชี้วดัที ่2 รอ้ยละ 40 ของพฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์ 68,523,800       บาท

5.2 เป้าหมายที่ 2 การสรา้งความมัน่คงในชีวติ 843,392,100        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมคีวามม ัน่คงในชวีติ 843,392,100 บาท

5.2.1 แนวทางการดําเนินงานที่ 1 การเตรยีมความพรอ้มใหเ้ด็กปฐมวยัเป็นคนไทยที่มีความมัน่คง

ในชีวติ (เด็กปฐมวยั 0 – 5 ปี)

101,203,200        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 70 ศูนยเ์ดก็เลก็ทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 101,203,200 บาท

5.2.2 แนวทางการดําเนินงานที่ 2 การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในระดบัสูงเพือ่โอกาสการทาํงาน

และการสรา้งความมัน่คงในชีวติ (เด็กวยัเรยีน 5 – 14 ปี)

61,491,000         บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 80 ของเดก็ป่วยและดอ้ยโอกาสทีส่ามารถเขา้รบัการศึกษาปกติ 20,250,000 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 รอ้ยละ 80 ของเดก็ทีผ่่านการพฒันาการเรียนการสอนตามหลกัสูตร (เนน้เดก็นอกระบบ) 41,241,000 บาท

5.2.3 แนวทางการดําเนินงานที่ 3 การสรา้งโอกาสในการศึกษาระดบัสูงและประสบการณ์

การทาํงานจรงิเพือ่วางรากฐานความมัน่คงในชีวติ (เด็กวยัรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี)

23,476,500         บาท

ตวัชี้วดัที ่1 สดัส่วนของเยาวชนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทีสู่งขึ้น (รอ้ยละ 66) 23,476,500 บาท
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5.2.4 แนวทางการดําเนินงานที่ 4 การสรา้งความมัน่คงในชีวติใหแ้รงงาน (วยัแรงงาน 15 – 59 ปี) 553,952,400        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 80 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึระบบสวสัดกิารสงัคม 56,875,000       บาท

ตวัชี้วดัที ่2 สดัส่วน ผูอ้ยู่ในระบบประกนัทางสงัคมต่อกาํลงัแรงงาน (รอ้ยละ 4) 463,680,800 บาท

ตวัชี้วดัที ่3 รอ้ยละ 73 ของแรงงานทีไ่ดร้บัการบรรจุงานในประเทศ 33,396,600       บาท

5.2.5 แนวทางการดําเนินงานที่ 5 การสรา้งความมัน่คงในชีวติของผูสู้งอายุ (วยัผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป) 103,269,000        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 80 ของผูสู้งอายุเขา้ถงึสทิธิ บริการทางสงัคม และสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ 103,269,000 บาท

5.3 เป้าหมายที่ 3 การสรา้งความเขม้แข็งและความอบอุน่ของครอบครวัไทย 256,355,100        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละ 80 ของครอบครวัมคีวามเขม้แขง็และความอบอุ่น 256,355,100 บาท

5.3.1 แนวทางการดําเนินงานที่ 1 การสรา้งความอบอุน่ใหเ้ด็กปฐมวยั (เด็กปฐมวยั 0 – 5 ปี) 15,770,500         บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละทีล่ดลงของความรุนแรงในครอบครวัทีก่ระทาํต่อเดก็ปฐมวยัรอ้ยละ 7 15,770,500       บาท

5.3.2 แนวทางการดําเนินงานที่ 2 การวางรากฐานจรยิธรรม คุณธรรมเพือ่ความอยู่ดีมีสุข 

(เด็กวยัเรยีน 5 – 14 ปี)

68,591,400         บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการเสริมสรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคมรอ้ยละ 70 59,591,400 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 เดก็วยัเรียนมสุีขภาพดตีามเกณฑ ์รอ้ยละ 70 9,000,000 บาท

5.3.3 แนวทางการดําเนินงานที่ 3 การสรา้งภมิูคุม้กนัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและการกา้วสู่

การเป็นผูใ้หญ่ (เด็กวยัรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี)

58,420,400         บาท

ตวัชี้วดัที ่1 อตัราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกนิ 50 ต่อประชากรหญงิอายุ 15-19 ปี พนัคน 36,550,000 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 รอ้ยละ 80 ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม

และมทีศันคตทิีด่ขีึ้นต่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคม

18,420,400 บาท

ตวัชี้วดัที ่3 เดก็และเยาวชนภายหลงัปล่อยจากศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนสามารถ

กลบัไปใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิขไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70

3,450,000 บาท

5.3.4 แนวทางการดําเนินงานที่ 4 การสง่เสรมิความอบอุน่ในครอบครวัสาํหรบัวยัแรงงาน 

(วยัแรงงาน 15 – 59 ปี)

95,465,800         บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ดชันีวดัความอบอุน่ครอบครวั รอ้ยละ 100 95,465,800 บาท

5.3.5 แนวทางการดําเนินงานที่ 5 การสรา้งคุณค่าและความอบอุน่ในวยัผูสู้งอายุ 

(วยัผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป)

18,107,000         บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จปฐ.ดชันีการไดร้บัความอบอุ่นในครอบครวั รอ้ยละ 100 10,657,000 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 ผูสู้งอายุทีม่ารบับริการในคลนิีก NCD มภีาวะซมึเศรา้ลดลง รอ้ยละ 10 7,450,000 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 922.8307        26.4658         6,499.0066     88.5385         7,536.8416     

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 288.4736 -  1,291.3600 18.8000 1,598.6336

1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 95.8639 -  1,184.3100 18.8000 1,298.9739

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยั

ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามม ัน่คงในชวีติ

34.7558         -                 1,166.5100     4.0000          1,205.2658     

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยั

ไดร้บัการเสรมิสรา้งภมูคุิม้กนัทางสงัคม

30.1094         -                 -                 1.8000          31.9094         

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยั

ไดร้บัการส่งเสรมิโอกาสทางการศึกษา การสรา้งความ

ม ัน่คงและพฒันาทกัษะชวีติ

30.9987         -                 17.8000         13.0000         61.7987         

2. กรมกจิการผูสู้งอายุ 15.8040 -  68.2500 -  84.0540

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยั

ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามม ัน่คงในชวีติ

15.8040         -                 -                 -                 15.8040         

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยั

ไดร้บัโอกาสทางการศึกษา การสรา้งความม ัน่คง

และพฒันาทกัษะชวีติ

-                 -                 68.2500         -                 68.2500         

3. กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 168.6307 -  32.8000 -  201.4307

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยั

ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามม ัน่คงในชวีติ

143.6552       -                 32.8000         -                 176.4552       

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยั

ไดร้บัการเสรมิสรา้งภมูคุิม้กนัทางสงัคม

24.9755         -                 -                 -                 24.9755         

4. กรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร 8.1750 -  6.0000 -  14.1750

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยั

ไดร้บัการส่งเสรมิโอกาสทางการศึกษา การสรา้ง

ความม ัน่คง และพฒันาทกัษะชวีติ

8.1750          -                 6.0000          -                 14.1750         

กระทรวงยุติธรรม -  -  -  3.4500 3.4500

1. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน -  -  -  3.4500 3.4500

โครงการ : โครงการสรา้งปญัญา พฒันาอาชพี -                 -                 -                 0.8000          0.8000          

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบาํบดั

ทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชนที่มปีญัหาสุขภาพจติ

หรอืปญัหาซบัซอ้นรุนแรง

-                 -                 -                 2.6500          2.6500          

กระทรวงแรงงาน 24.6129 26.4658 458.6808 25.7210 535.4805

1. สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน -  -  -  5.0000 5.0000

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ 

แรงงานสูงอายุ และแรงงานพกิาร

-                 -                 -                 5.0000          5.0000          

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

2. กรมการจดัหางาน 4.9308 26.4658 -  2.0000 33.3966

โครงการ : โครงการกา้วสู่งานที่ดคีนมคุีณภาพ 4.9308          26.4658         -                 2.0000          33.3966         

3. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -  -  -  18.7210 18.7210

โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมาย

เฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี

-                 -                 -                 18.7210         18.7210         

4. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 19.6821 -  -  -  19.6821

โครงการ : โครงการจดัสวสัดกิารเพือ่คุณภาพชวีติ

วยัแรงงาน

4.7992          -                 -                 -                 4.7992          

โครงการ : โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัศูนยเ์ดก็เลก็

วทิยาเขตสรินิธรราชวทิยาลยั ในพระราชูปถมัภ์

14.8829         -                 -                 -                 14.8829         

5. สาํนกังานประกนัสงัคม -  -  458.6808 -  458.6808

โครงการ : โครงการแรงงานนอกระบบผูม้สีทิธไิดส้มคัร

เขา้สู่ความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม

-                 -                 458.6808       -                 458.6808       

กระทรวงวฒันธรรม -  -  35.1949 -  35.1949

1. กรมการศาสนา -  -  26.8000 -  26.8000

โครงการ : โครงการศาสนิกชนกลุม่เป้าหมาย

ไดน้าํพลงับวร (บา้น วดั โรงเรยีน) เสรมิสรา้ง

ภมูคุิม้กนัทางสงัคม

-                 -                 26.8000         -                 26.8000         

2. ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) -  -  8.3949 -  8.3949

โครงการ : โครงการตน้แบบสุภาพชน คนอาชวีะ -                 -                 6.1711          -                 6.1711          

โครงการ : โครงการส่งเสรมิคุณธรรมความซื่อตรง

ของผูน้าํนกัศึกษา

-                 -                 2.2238          -                 2.2238          

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -  -  47.5427 -  47.5427

1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ -  -  47.5427 -  47.5427

โครงการ : โครงการพฒันาการอ่านและเขยีน

ของนกัเรยีนพกิารดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี

สิง่อาํนวยความสะดวก

-                 -                 31.6735         -                 31.6735         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยี

เพือ่การติดตาม เฝ้าระวงั สุขภาพเดก็

-                 -                 15.8692         -                 15.8692         

กระทรวงศึกษาธกิาร -  -  4,666.2282 40.5675 4,706.7957

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร -  -  4,618.6533 19.5110 4,638.1643

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ -                 -                 -                 19.5110         19.5110         

โครงการ : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั -                 -                 4,618.6533     -                 4,618.6533     

2. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ -  -  -  16.9000 16.9000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย -                 -                 -                 16.9000         16.9000         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

3. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ -  -  -  2.9316 2.9316

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะและแรงงานไรฝี้มอื -                 -                 -                 2.9316          2.9316          

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ -  -  -  1.2249 1.2249

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั -                 -                 -                 0.2443          0.2443          

โครงการ : โครงการสรา้งความม ัน่คงในชวีติ -                 -                 -                 0.0986          0.0986          

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็และ

ความอบอุ่นของครอบครวัไทย

-                 -                 -                 0.8820          0.8820          

5. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ -  -  1.7000 -  1.7000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย -                 -                 1.7000          -                 1.7000          

6. มหาวทิยาลยับูรพา -  -  0.1000 -  0.1000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย -                 -                 0.1000          -                 0.1000          

7. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ -  -  8.5358 -  8.5358

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย -                 -                 8.5358          -                 8.5358          

8. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั

-  -  4.9743 -  4.9743

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย -                 -                 0.3520          -                 0.3520          

โครงการ : โครงการสรา้งความม ัน่คงในชวีติ -                 -                 0.5968          -                 0.5968          

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็และอบอุ่น

ของครอบครวัไทย

-                 -                 4.0255          -                 4.0255          

9. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ -  -  12.1290 -  12.1290

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย -                 -                 12.1290         -                 12.1290         

10. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ -  -  20.1358 -  20.1358

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย -                 -                 20.1358         -                 20.1358         

กระทรวงสาธารณสุข 609.7442 -  -  -  609.7442

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 242.8219 -  -  -  242.8219

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุม่วยัไดร้บับรกิาร

ดา้นสุขภาพที่เหมาะสม

176.2611       -                 -                 -                 176.2611       

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุม่วยัไดร้บับรกิาร

ดา้นสุขภาพเพือ่การสรา้งความเขม้แขง็

และอบอุ่นของครอบครวั

66.5608         -                 -                 -                 66.5608         

2. กรมการแพทย์ 34.1832 -  -  -  34.1832

โครงการ : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชน

ตามช่วงวยั

34.1832         -                 -                 -                 34.1832         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

3. กรมควบคุมโรค 65.7000 -  -  -  65.7000

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคติดต่อและสรา้งเสรมิภมูคุิม้กนัโรค

ในกลุม่วยัเดก็

7.0000          -                 -                 -                 7.0000          

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และพฒันาทกัษะชวีติในกลุม่วยัเรยีน

10.0000         -                 -                 -                 10.0000         

โครงการ : โครงการพฒันาขบัเคลือ่นกฎหมายและ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ในกลุม่วยัรุ่น

6.0000          -                 -                 -                 6.0000          

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรงัและปจัจยัเสีย่งในกลุม่วยัทาํงาน

42.7000         -                 -                 -                 42.7000         

4. กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก

5.0178 -  -  -  5.0178

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ย

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน

5.0178          -                 -                 -                 5.0178          

5. กรมสุขภาพจติ 67.4838 -  -  -  67.4838

โครงการ : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพตามช่วงวยั

43.9768         -                 -                 -                 43.9768         

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็และความอบอุ่น

ของครอบครวัไทย

23.5070         -                 -                 -                 23.5070         

6. กรมอนามยั 194.5375 -  -  -  194.5375

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทกัษะ

ในชวีติ

59.8500         -                 -                 -                 59.8500         

โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติที่เหมาะสม

ต่อประชาชนกลุม่เป้าหมาย

31.6275         -                 -                 -                 31.6275         

โครงการ : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพ

ประชาชนกลุม่เป้าหมายที่เหมาะสม

103.0600       -                 -                 -                 103.0600       

7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี)
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8. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               7,536.8416

เป้าหมายที่ 1 : การพฒันาศกัยภาพคนไทย               6,437.0944

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ               6,437.0944

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : การเกดิอย่างมีคุณภาพและการมีพฒันาการสมวยั               2,997.6238

(เด็กปฐมวยั 0 – 5 ปี)

ตวัชี้วดัที่ 1 : เดก็ที่มพีฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 85              2,978.9238

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์              1,130.4568

1.1 กรมกิจการเดก็และเยาวชน              1,130.4568

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันา

ใหม้คีวามม ัน่คงในชวีติ

             1,130.4568

กิจกรรม การส่งเสรมิการเกิดอย่างมคุีณภาพ คน 200,000              1,130.4568

2. กระทรวงแรงงาน 1.7622

2.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1.7622

โครงการที่ 1 : โครงการจดัสวสัดกิารเพือ่คุณภาพชวีติวยัแรงงาน 1.7622

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาการจดัต ัง้มมุนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

อย่างย ัง่ยนื

คน 200 1.7622

3. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  15.8692

3.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  15.8692

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การติดตาม เฝ้าระวงั 

สุขภาพเดก็

                 15.8692

กิจกรรม พฒันาเครื่องมอืติดตาม เฝ้าระวงั และและแนะนาํจดัการสุขภาพ

และพฒันาการเดก็ใหส้มวยั

ระบบ 1                  15.8692

4. กระทรวงศึกษาธกิาร              1,745.3081

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร              1,728.3663

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั              1,728.3663

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนระดบัปฐมวยั คน 565,276              1,728.3663

4.2 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                  16.9000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย                  16.9000

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพคนตามวยั โครงการ 2                  16.9000

4.3 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 0.0418

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 0.0418

กิจกรรม ส่งเสรมิพฒันาการเดก็ 0-5 ปี คน 50 0.0418

5. กระทรวงสาธารณสุข                  85.5275

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  44.9859

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่วยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพที่เหมาะสม                  44.9859

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพกลุม่สตรแีละเดก็ปฐมวยั (0-5 ปี) เขต 12                  44.9859

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

5.2 กรมสุขภาพจติ                  16.8816

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั                  16.8816

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพจติในกลุม่วยัเดก็ โครงการ 1                  16.8816

5.3 กรมอนามยั                  23.6600

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ที่เหมาะสม

                 23.6600

กิจกรรม ส่งเสรมิการมพีฒันาการสมวยั โครงการ 1                  23.6600

ตวัชี้วดัที่ 2 : การตัง้ครรภคุ์ณภาพ รอ้ยละ 60                  18.7000

1. กระทรวงสาธารณสุข                  18.7000

1.1 กรมอนามยั                  18.7000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ที่เหมาะสม

                 18.7000

กิจกรรม ส่งเสรมิการเกิดอย่างมคุีณภาพ โครงการ 1                  18.7000

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : การไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพไดร้บัการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะชีวติ (เด็กวยัเรยีน 5 – 14 ปี)

              2,992.8748

ตวัชี้วดัที่ 1 : เดก็ไทยม ีIQ เฉลีย่ไม่ตํา่กว่า 100 และม ีEQ ไม่ตํา่กว่าเกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละ 70

             2,992.8748

1. กระทรวงศึกษาธกิาร              2,890.2870

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร              2,890.2870

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั              2,890.2870

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศึกษา คน 1,011,828              2,890.2870

2. กระทรวงสาธารณสุข                 102.5878

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  35.9396

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่วยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพที่เหมาะสม                  35.9396

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพกลุม่เดก็วยัเรยีน (5-14 ปี) เขต 12                  35.9396

2.2 กรมควบคุมโรค                  10.0000

โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและพฒันาทกัษะชวีติ

ในกลุม่วยัเรยีน

                 10.0000

กิจกรรม พฒันาและสนบัสนุนการดาํเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และทกัษะชวีติในกลุม่วยัเรยีน

จงัหวดั 77                  10.0000

2.3 กรมสุขภาพจติ                  13.9482

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั                  13.9482

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพจติในกลุม่วยัเรยีน โครงการ 1                  13.9482

2.4 กรมอนามยั                  42.7000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ที่เหมาะสม

                 42.7000

กิจกรรม สง่เสรมิ สนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละทกัษะชวีติ โครงการ 1                  42.7000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : การมีทกัษะชีวติและทกัษะการทํางาน 

(เด็กวยัรุ่น/นกัศึกษา 15 – 21 ปี)

                133.7789

ตวัชี้วดัที่ 1 : กลุม่เป้าหมายจาํนวน 68,059 คน ไดร้บัการพฒันาทกัษะชวีติหรอื

ทกัษะการทาํงาน

                133.7789

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  74.8090

1.1 กรมกิจการเดก็และเยาวชน                  74.8090

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันา

ใหม้คีวามม ัน่คงในชวีติ

                 74.8090

กิจกรรม การส่งเสรมิและสนบัสนุนทกัษะชวีติเดก็และเยาวชน คน 40,000                  74.8090

2. กระทรวงศึกษาธกิาร 6.2433

2.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 0.2025

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 0.2025

กิจกรรม คน้หาศกัยภาพและสรา้งทกัษะการใชช้วีติในวยัรุ่น (อายุ 15-21 ปี) คน 120 0.2025

2.2 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 6.0408

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 6.0408

กิจกรรม พฒันาทกัษะชวีติการทาํงาน คน 405 6.0408

3. กระทรวงสาธารณสุข                  52.7266

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  39.5796

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่วยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพที่เหมาะสม                  39.5796

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพกลุม่เดก็วยัรุ่น (15-21 ปี) เขต 12                  39.5796

3.2 กรมสุขภาพจติ                  13.1470

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั                  13.1470

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพจติในกลุม่วยัรุ่น โครงการ 1                  13.1470

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 : การพฒันาทกัษะและสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 

(วยัแรงงาน 15– 59 ปี)

                201.0213

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 85 ของแรงงานที่สาํเรจ็การฝึกอบรมไดต้ามมาตรฐานการฝึก                 201.0213

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 176.4552

1.1 กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั                 176.4552

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันา

ใหม้คีวามม ัน่คงในชวีติ

                176.4552

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของสตรแีละครอบครวั คน 11,800                 176.4552

2. กระทรวงแรงงาน                  18.7210

2.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  18.7210

โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาส

ในการประกอบอาชพี

                 18.7210

กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาส

ในการประกอบอาชพี

คน 6,540                  18.7210
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3. กระทรวงศึกษาธกิาร 5.8451

3.1 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 2.9316

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาทกัษะและแรงงานไรฝี้มอื 2.9316

กิจกรรม พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการดาํรงชวีติ คน 300 2.9316

3.2 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 0.3520

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 0.3520

กิจกรรม การพฒันาทกัษะและสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง คน 120 0.3520

3.3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2.5615

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 2.5615

กิจกรรม พฒันาอาชพีเกษตรกรรมโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคี

ที่เกี่ยวขอ้งเพือ่สรา้งอาหารปลอดภยั

คน 200 2.5615

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.5 : การพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถ

ในการดํารงชีวติ (วยัผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป)

                111.7956

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของการพฒันาทกัษะกายใจของผูสู้งอายุ                  43.2718

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  15.8040

1.1 กรมกิจการผูสู้งอายุ                  15.8040

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันา

ใหม้คีวามม ัน่คงในชวีติ

                 15.8040

กิจกรรม การเสรมิสรา้งทกัษะ คน 7,000                  15.8040

2. กระทรวงแรงงาน 3.0370

2.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 3.0370

โครงการที่ 1 : โครงการจดัสวสัดกิารเพือ่คุณภาพชวีติวยัแรงงาน 3.0370

กิจกรรม ส่งเสรมิสวสัดกิารแรงงานสูงอายุเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่

การเกษยีณอย่างมคีุณภาพ

คน 700 3.0370

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                  24.4308

3.1 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 1.7000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 1.7000

กิจกรรม เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของวยัแรงงานในการเตรยีมพรอ้มสู่วยัสูงอายุ คน 1,050 1.7000

3.2 มหาวทิยาลยับูรพา 0.1000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 0.1000

กิจกรรม ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพคนไทย คน 450 0.1000

3.3 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 2.4950

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 2.4950

กิจกรรม พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการดาํรงชวีติ คน 400 2.4950

3.4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                  20.1358

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย                  20.1358

กิจกรรม ส่งเสรมิศกัยภาพคนตามช่วงวยั คน 5,750                  20.1358
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงค์                  68.5238

1. กระทรวงสาธารณสุข                  68.5238

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  45.5060

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่วยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพที่เหมาะสม                  45.5060

กิจกรรม การสรา้งเสรมิสุขภาพกลุม่ผูสู้งอายุ (60ปีขึ้นไป) และผูพ้กิาร เขต 12                  45.5060

1.2 กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 5.0178

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน

5.0178

กิจกรรม การส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน

ชมรม 76 5.0178

1.3 กรมอนามยั                  18.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ที่เหมาะสม

                 18.0000

กิจกรรม พฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถในการดาํรงชวีติ โครงการ 1                  18.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 1 : การพฒันาศกัยภาพคนไทย

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : การเกดิอย่างมีคุณภาพและการมีพฒันาการสมวยั (เด็กปฐมวยั 0 – 5 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : เด็กที่มีพฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 85

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันาใหม้ีความมัน่คงในชีวิต 1,130,456,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 13,336,800            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,336,800            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 180,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 300,800                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,216,800              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,990,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 600,000                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเงนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเดก็แรกเกิดระดบัจงัหวดั 4,440,000              บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 609,200                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,113,120,000         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,113,120,000         บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 1,113,120,000         บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาผลการดาํเนินงานการจ่ายเงนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 4,000,000              บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

โครงการ : โครงการจดัสวสัดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวยัแรงงาน 1,762,200 บาท

1. งบดําเนินงาน 1,762,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,762,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 258,200                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 334,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดัตัง้มมุนมแมใ่นสถานประกอบกิจการ 1,170,000              บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการติดตาม เฝ้าระวงั สุขภาพเด็ก 15,869,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,869,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,869,200            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการใชเ้ครื่องมอืติดตาม เฝ้าระวงั และแนะนาํ

พฒันาการของเดก็ ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 ระบบ 15,869,200            บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 1,728,366,300         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,728,366,300         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,728,366,300         บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 1,028,802,300         บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 699,564,000           บาท

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 16,900,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 16,900,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคน พฒันางานบริการสุขภาพช่องปาก ผสานสือ่สารสรา้งสุขเพือ่เดก็ใตฟ้นัดี 8,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันางานการวนิิจฉยัและฟ้ืนฟูการไดย้นิในภาคใต ้ 8,400,000              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 41,800 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 41,800                 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพฒันาการเดก็ 0-5 ปี 41,800                 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพที่เหมาะสม 44,985,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 44,985,900            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,985,900            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 36,169,900            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 8,816,000              บาท

กรมสุขภาพจติ

โครงการ : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั 16,881,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 16,881,600            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,881,600            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งพฒันาการเดก็ลา่ชา้ 16,881,600            บาท
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กรมอนามยั

โครงการ : โครงการพฒันาและบรกิารสง่เสรมิสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะสม 23,660,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 23,660,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,660,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 5,220,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 360,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ 13,460,000            บาท

(4) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 4,620,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : การตัง้ครรภค์ุณภาพ รอ้ยละ 60

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการพฒันาและบรกิารสง่เสรมิสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 18,700,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 18,700,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,700,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,300,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 780,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 2,700,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ 13,320,000            บาท

(5) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 600,000                บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : การไดร้บัการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดร้บัการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะชีวิต (เด็กวยัเรยีน 5 – 14 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : เด็กไทยมี IQ เฉลี่ยไม่ตํา่กว่า 100 และมี EQ ไม่ตํา่กว่าเกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ 70

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 2,890,287,000         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,890,287,000         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,890,287,000         บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 1,841,527,000         บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 1,048,760,000         บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพที่เหมาะสม 35,939,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 35,939,600            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,939,600            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 35,939,600            บาท
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กรมควบคุมโรค

 โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และพฒันาทกัษะชีวิต ในกลุ่มวยัเรยีน 10,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 10,000,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 525,800                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,573,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,865,100              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม 1,800,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 230,500                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค 1,634,600              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 1,371,000              บาท

กรมสุขภาพจติ

โครงการ : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั 13,948,200            บาท

1. งบดําเนินงาน 13,948,200            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,948,200            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเสริมสุขภาพจติเดก็ไทยวยัเรียน 13,948,200            บาท

กรมอนามยั

 โครงการ : โครงการพฒันาและบรกิารสง่เสรมิสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะสม 42,700,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 42,700,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,700,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,200,000            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 5,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ 21,000,000            บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์ 2,000,000              บาท

(5) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 500,000                บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : การมีทกัษะชีวิตและทกัษะการทํางาน (เด็กวยัรุ่น/นกัศึกษา 15 – 21 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : กลุ่มเป้าหมายจาํนวน 68,059 คน ไดร้บัการพฒันาทกัษะชีวิตหรอืทกัษะการทํางาน

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันาใหม้ีความมัน่คงในชีวิต 74,809,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 21,419,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,419,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 129,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 10,883,400            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,056,600              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดักิจกรรมมหกรรมรวมพลงัเดก็และเยาวชนไทย 3,850,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัสมชัชาเดก็และเยาวชน 3,500,000              บาท
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2. งบเงนิอดุหนุน 53,390,000            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 53,390,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนสภาเดก็และเยาวชนระดบัอาํเภอ จงัหวดั กทม. และระดบัชาติ

ในการพฒันาเครือข่ายเดก็-เยาวชนสรา้งสรรคส์งัคม 31,440,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนสภาเดก็และเยาวชนเพือ่จดักิจกรรมทีส่รา้งสรรคร์ะดบัตาํบล 21,950,000            บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 202,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 202,500                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการคน้หาศกัยภาพและสรา้งทกัษะการใชช้ีวติในวยัรุ่น (อายุ 15-21 ปี) 202,500                บาท

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 6,040,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,040,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,040,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 1 รายการ 6,040,800              บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพที่เหมาะสม 39,579,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 39,579,600            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,579,600            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 30,810,400            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 8,769,200              บาท

กรมสุขภาพจติ

โครงการ : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั 13,147,000            บาท

1. งบดําเนินงาน 13,147,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,147,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพวยัรุ่นและเยาวชนไทย 7,547,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันารูปแบบทกัษะชีวติลดพฤติกรรมความรุนแรงในวยัรุ่น

    และเยาวชนระดบัอาชีวศึกษา 5,600,000              บาท
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แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 : การพฒันาทกัษะและสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง (วยัแรงงาน 15– 59 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 85 ของแรงงานที่สาํเรจ็การฝึกอบรมไดต้ามมาตรฐานการฝึก

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั

 โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันาใหม้ีความมัน่คงในชีวิต 176,455,200 บาท

1. งบดําเนินงาน 143,655,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 143,655,200           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 7,904,400              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 800,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,496,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชีพ 35,016,300            บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 800,000                บาท

(6) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 800,000                บาท

(7) วสัดุงานบา้นงานครวั 500,000                บาท

(8) วสัดุเวชภณัฑ์ 480,000                บาท

(9) วสัดุอาหาร 75,657,300            บาท

(10) วสัดุการเกษตร 160,000                บาท

(11) วสัดุฝึกอาชีพ 2,880,000              บาท

(12) ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 9,091,200              บาท

(13) วสัดุการศึกษา 6,920,000              บาท

(14) วสัดุกีฬา 150,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 32,800,000            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 32,800,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าแรงงานสตรี 16,200,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหค์รอบครวั 10,000,000            บาท

3) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการรวมกลุม่เพือ่การจดัสวสัดกิารและพฒันาอาชีพ 6,600,000              บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 18,721,000 บาท

โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 18,721,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 18,721,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ 18,721,000            บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 2,931,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,931,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะการทาํงานแรงงานไรฝี้มอื 2,931,600              บาท

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 352,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 352,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 352,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาความรูท้กัษะดา้น Internet of Things 352,000                บาท

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 2,561,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,561,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,561,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม

ของภาคีทีเ่ก่ียวขอ้งเพือ่สรา้งอาหารปลอดภยั 2,561,500              บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.5 : การพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการดํารงชีวิต (วยัผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของการพฒันาทกัษะกายใจของผูสู้งอายุ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการผูสู้งอายุ

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันาใหม้ีความมัน่คงในชีวิต 15,804,000            บาท

1. งบดําเนินงาน 15,804,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,804,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 20,000                 บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 24,000                 บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 500,000                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม 13,604,000            บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 960,200                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 125,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 360,000                บาท

(8) วสัดุสาํนกังาน 200,000                บาท

(9) วสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 10,800                 บาท
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กระทรวงแรงงาน

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

โครงการ : โครงการจดัสวสัดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวยัแรงงาน 3,037,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 3,037,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,037,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 840,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,599,600              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสวสัดกิารแรงงาน 597,400                บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 1,700,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,700,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,700,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งคุณภาพชีวติของวยัแรงงานในการเตรียมพรอ้มสู่วยัสูงอายุ 1,700,000              บาท

มหาวิทยาลยับูรพา

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 100,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 100,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาคนตามช่วงวยั 100,000                บาท

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 2,495,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,495,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,495,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 1 รายการ 2,495,000              บาท

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 20,135,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,135,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,135,800            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งสุขภาวะและทกัษะอาชีพของผูสู้งอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 20,135,800            บาท
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ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงค์

กระทรวงสาธารณสุข

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพที่เหมาะสม 45,506,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 45,506,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,506,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 26,956,500            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 17,750,800            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัรูปแบบบริการระยะยาวสาํหรบัผูสู้งอายุทีต่อ้งพึง่พงิรวมท ัง้กลุม่อายุอื่น

           ทีต่อ้งการความช่วยเหลอืในชีวติประจาํวนั (LTOP) 798,700                บาท

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

โครงการ : โครงการสง่เสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยการแพทยแ์ผนไทยและ การแพทยผ์สมผสาน 5,017,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 5,017,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,017,800              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,377,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,640,800              บาท

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการพฒันาและบรกิารสง่เสรมิสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะสม 18,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 18,000,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,000,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 13,000,000            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ 5,000,000              บาท
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมายที่ 2 : การสรา้งความมัน่คงในชีวติ                 843.3921

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมัน่คงในชีวติ                 843.3921

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.1 : การเตรยีมความพรอ้มใหเ้ด็กปฐมวยัเป็นคนไทย

ที่มีความมัน่คงในชีวติ (เด็กปฐมวยั 0 – 5 ปี)

                101.2032

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 70 ศูนยเ์ดก็เลก็ที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน                 101.2032

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  51.7987

1.1 กรมกิจการเดก็และเยาวชน                  51.7987

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการส่งเสรมิโอกาส

ทางการศึกษา การสรา้งความม ัน่คงและพฒันาทกัษะชวีติ

                 51.7987

กิจกรรม การส่งเสรมิคุณภาพศูนยเ์ดก็เลก็ เรื่อง 1                  51.7987

2. กระทรวงแรงงาน                  14.8829

2.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                  14.8829

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัศูนยเ์ดก็เลก็วทิยาเขตสรินิธรราชวทิยาลยั 

ในพระราชูปถมัภ์

                 14.8829

กิจกรรม ส่งเสรมิ พฒันาคุณภาพชวีติบุตรของผูใ้ชแ้รงงาน คน 1,600                  14.8829

3. กระทรวงสาธารณสุข                  34.5216

3.1 กรมการแพทย์ 9.0216

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 9.0216

กิจกรรม พฒันาบรกิารสุขภาพตามช่วงวยักลุม่ในครรภ/์แรกเกิด/ปฐมวยั (0-5 ปี) โครงการ 5 9.0216

3.2 กรมควบคุมโรค 7.0000

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อและ

สรา้งเสรมิภมูคุิม้กนัโรคในกลุม่วยัเดก็

7.0000

กิจกรรม  พฒันาและสนบัสนุนการดาํเนินงานป้องกนัควบคุมโรคติดต่อและ

สรา้งเสรมิภมูคุิม้กนัโรคในกลุม่วยัเดก็

จงัหวดั 77 7.0000

3.3 กรมอนามยั                  18.5000

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติที่เหมาะสมต่อประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

                 18.5000

กิจกรรม สนบัสนุนเตรยีมความพรอ้มใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีวามม ัน่คงในชวีติ โครงการ 1                  18.5000

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.2 : การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในระดบัสูงเพือ่โอกาส

การทํางานและการสรา้งความมัน่คงในชีวติ (เด็กวยัเรยีน 5 – 14 ปี)

                 61.4910

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของเดก็ป่วยและดอ้ยโอกาสที่สามารถเขา้รบัการศึกษาปกติ                  20.2500

1. กระทรวงสาธารณสุข                  20.2500

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  10.2500

โครงการที ่1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่วยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพ

เพือ่สรา้งความม ัน่คงในชวีติ

                 10.2500

กิจกรรม สรา้งเสรมิศกัยภาพกลุม่เดก็วยัเรยีน (5-14 ปี) แห่ง 35                  10.2500

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.2 กรมการแพทย์                  10.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั                  10.0000

กิจกรรม พฒันาบรกิารสุขภาพตามช่วงวยัในกลุม่วยัเรยีน (5-14 ปี) โครงการ 1                  10.0000

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 80 ของเดก็ที่ผ่านการพฒันาการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร 

(เนน้เดก็นอกระบบ)

                 41.2410

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  31.6735

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  31.6735

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการอ่านและเขยีนของนกัเรยีนพกิารดว้ยการใช ้

เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก

                 31.6735

กิจกรรม พฒันาการอ่านและเขยีนของนกัเรยีนพกิารดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี

สิง่อาํนวยความสะดวก

คร ัง้ 2,000                  31.6735

2. กระทรวงศึกษาธกิาร 9.5675

2.1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 9.5675

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 9.5675

กิจกรรม ส่งเสรมิศกัยภาพศูนยก์ารเรยีนรูใ้นชมุเพือ่สรา้งความม ัน่คงในชวีติ คน 300 9.5675

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.3 : การสรา้งโอกาสในการศึกษาระดบัสูงและประสบการณ์

การทํางานจรงิเพือ่วางรากฐานความมัน่คงในชีวติ (เด็กวยัรุ่น/นกัศึกษา 15 – 21 ปี)

                 23.4765

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนของเยาวชนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น (รอ้ยละ 66)                  23.4765

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  10.0000

1.1 กรมกิจการเดก็และเยาวชน                  10.0000

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการส่งเสรมิโอกาส

ทางการศึกษา การสรา้งความม ัน่คงและพฒันาทกัษะชวีติ

                 10.0000

กิจกรรม การส่งเสรมิโอกาสทางสงัคมแก่เดก็และเยาวชน คน 300                  10.0000

2. กระทรวงศึกษาธกิาร 0.3490

2.1 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 0.3490

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความม ัน่คงในชวีติ 0.3490

กิจกรรม การสรา้งโอกาสในการศึกษาระดบัสูงและประสบการณท์าํงานจรงิ

เพือ่วางรากฐานความม ัน่คงในชวีติ

คน 800 0.3490

3. กระทรวงสาธารณสุข                  13.1275

3.1 กรมอนามยั                  13.1275

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติที่เหมาะสมต่อประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

                 13.1275

กิจกรรม ส่งเสรมิการวางรากฐานประสบการณเ์พือ่ความม ัน่คงในชวีติ โครงการ 1                  13.1275

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.4 : การสรา้งความมัน่คงในชีวติใหแ้รงงาน 

(วยัแรงงาน 15 – 59 ปี)

                553.9524

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของประชากรกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึระบบสวสัดกิารสงัคม                  56.8750

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  14.1750
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

1.1 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร                  14.1750

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการส่งเสรมิโอกาส

ทางการศึกษา การสรา้งความม ัน่คง และพฒันาทกัษะชวีติ

                 14.1750

กิจกรรม เสรมิสรา้งการดาํรงชวีติสาํหรบัคนพกิาร คน 3,080                  14.1750

2. กระทรวงสาธารณสุข                  42.7000

2.1 กรมควบคุมโรค                  42.7000

โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัและ

ปจัจยัเสีย่งในกลุม่วยัทาํงาน

                 42.7000

กิจกรรม พฒันาและสนบัสนุนการดาํเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรงัและปจัจยัเสีย่งในกลุม่วยัทาํงาน

จงัหวดั 77                  42.7000

ตวัชี้วดัที่ 2 : สดัส่วน ผูอ้ยู่ในระบบประกนัทางสงัคมต่อกาํลงัแรงงาน (รอ้ยละ 4)                 463.6808

1. กระทรวงแรงงาน                 463.6808

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 5.0000

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 

และแรงงานพกิาร

5.0000

กิจกรรม พฒันาการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 

และแรงงานพกิาร

เรื่อง 1 5.0000

1.2 สาํนกังานประกนัสงัคม                 458.6808

โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบผูม้สีทิธไิดส้มคัรเขา้สู่ความคุม้ครอง

ภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม

                458.6808

กิจกรรม บรหิารจดัการระบบประกนัสงัคมสาํหรบัผูป้ระกนัตนมาตรา 40 

ตามกฎหมาย

คน 2,200,000                 458.6808

ตวัชี้วดัที่ 3 : รอ้ยละ 73 ของแรงงานที่ไดร้บัการบรรจงุานในประเทศ                  33.3966

1. กระทรวงแรงงาน                  33.3966

1.1 กรมการจดัหางาน                  33.3966

โครงการที่ 1 : โครงการกา้วสู่งานที่ดคีนมคุีณภาพ                  33.3966

กิจกรรม ขยายศูนยบ์รกิารจดัหางานเพือ่คนไทย (Smart Job Center) คน 160,000                  31.3966

กิจกรรม สรา้งระบบและเครือ่งมอืในการ Recruitment ระบบ 1 2.0000

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.5 : การสรา้งความมัน่คงในชีวติของผูสู้งอายุ 

(วยัผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป)

                103.2690

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของผูสู้งอายุเขา้ถงึสทิธ ิบรกิารทางสงัคม และสามารถ

ช่วยเหลอืตนเองได ้

                103.2690

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  68.2500

1.1 กรมกิจการผูสู้งอายุ                  68.2500

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัโอกาสทางการศึกษา

การสรา้งความม ัน่คงและพฒันาทกัษะชวีติ

                 68.2500

กิจกรรม การส่งเสรมิการเขา้ถงึสทิธผูิสู้งอายุ คน 31,000                  68.2500
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  19.8574

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                  19.5110

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ                  19.5110

กิจกรรม ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ คน 94,340                  19.5110

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 0.0986

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความม ัน่คงในชวีติ 0.0986

กิจกรรม ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป คน 150 0.0986

2.3 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 0.2478

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความม ัน่คงในชวีติ 0.2478

กิจกรรม การสรา้งความม ัน่คงในชวีติของผูสู้งอายุ คน 200 0.2478

3. กระทรวงสาธารณสุข                  15.1616

3.1 กรมการแพทย์                  15.1616

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั                  15.1616

กิจกรรม พฒันาบรกิารสุขภาพตามช่วงวยัในกลุม่วยัผูสู้งอายุและผูพ้กิาร โครงการ 2                  15.1616
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 2 : การสรา้งความมัน่คงในชีวิต

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมัน่คงในชีวิต

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.1 : การเตรยีมความพรอ้มใหเ้ด็กปฐมวยัเป็นคนไทยที่มี

ความมัน่คงในชีวิต (เด็กปฐมวยั 0 – 5 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 70 ศูนยเ์ด็กเลก็ที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการสง่เสรมิโอกาสทางการศึกษา

             การสรา้งความมัน่คงและพฒันาทกัษะชีวิต 51,798,700 บาท

1. งบดําเนินงาน 30,998,700            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,998,700            บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 3,963,500              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 300,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,103,900              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 5,616,600              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 11,474,900            บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมคุณภาพศูนยเ์ดก็เลก็ 4,377,600              บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 1,908,800              บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 797,400                บาท

(9) วสัดุการศึกษา 1,456,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 17,800,000            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,800,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนสถานรบัเลี้ยงเดก็และสถานสงเคราะหเ์ดก็เอกชน 17,800,000            บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาการพฒันามาตรฐานศูนยเ์ดก็เลก็แห่งชาติ 3,000,000              บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

โครงการ : โครงการพฒันาเด็กปฐมวยัศูนยเ์ด็กเลก็วิทยาเขตสรินิธรราชวิทยาลยัในพระราชูปถมัภ ์ 14,882,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 14,882,900            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,842,900            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 192,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,800                บาท
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(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,291,200              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดกิารแรงงาน 276,200                บาท

(5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 129,600                บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 50,000                 บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000                บาท

(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 50,000                 บาท

(9) วสัดุอาหาร 9,653,100              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 40,000                 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์ 40,000                 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

โครงการ : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 9,021,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 9,021,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,021,600              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบริการสุขภาพตามช่วงวยักลุม่ ในครรภ/์แรกเกิด/ปฐมวยั (0-5 ปี) 9,021,600              บาท

กรมควบคุมโรค

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อและ

             สรา้งเสรมิภมูิคุม้กนัโรคในกลุ่มวยัเด็ก 7,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 7,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,000,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 600,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,800,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,550,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม 450,000                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 900,000                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค 200,000                บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 900,000                บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 600,000                บาท

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 18,500,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 18,500,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,500,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,140,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ 15,560,000            บาท

(3) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 1,800,000              บาท
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แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.2 : การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในระดบัสูงเพื่อโอกาส

การทํางานและการสรา้งความมัน่คงในชีวิต (เด็กวยัเรยีน 5 – 14 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของเด็กป่วยและดอ้ยโอกาสที่สามารถเขา้รบัการศึกษาปกติ

กระทรวงสาธารณสุข

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 10,250,000 บาท

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพเพื่อสรา้งความมัน่คงในชีวิต 10,250,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 10,250,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,250,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนสาํหรบัเดก็เจบ็ป่วยและเดก็กลุม่พเิศษในสถานพยาบาล 10,250,000            บาท

กรมการแพทย์

โครงการ : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 10,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 10,000,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบริการสุขภาพตามช่วงวยัในกลุม่วยัเรียน (5-14 ปี) 10,000,000            บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละ 80 ของเด็กที่ผ่านการพฒันาการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร (เนน้เด็กนอกระบบ)

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาการอา่นและเขียนของนกัเรยีนพกิารดว้ยการใช้

             เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก 31,673,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 31,673,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,673,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายผลการใชเ้ทคโนโลยสีาํหรบันกัเรียนพกิาร

หรือมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู ้ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง

จงัหวดัปทุมธานี 1 ตน้แบบ 31,673,500            บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย 9,567,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,567,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,567,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมศกัยภาพศูนยก์ารเรียนรูใ้นชมุชนเพือ่สรา้งความม ัน่คงในชีวติ 9,567,500              บาท
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แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.3 : การสรา้งโอกาสในการศึกษาระดบัสูงและประสบการณ์การทํางานจรงิ

เพื่อวางรากฐานความมัน่คงในชีวิต (เด็กวยัรุ่น/นกัศึกษา 15 – 21 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัสว่นของเยาวชนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน (รอ้ยละ 66)

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการสง่เสรมิโอกาสทางการศึกษา

             การสรา้งความมัน่คงและพฒันาทกัษะชีวิต 10,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 10,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งหลกัประกนัโอกาสทางสงัคมแก่เดก็และเยาวชน

ดอ้ยโอกาสนอกระบบการศึกษา 10,000,000            บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ : โครงการสรา้งความมัน่คงในชีวิต 349,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 349,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 349,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการจดัอบรมความรูด้า้นคอมพวิเตอรใ์หก้บันกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพือ่สรา้งโอกาสทางการศึกษา 349,000                บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 13,127,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 13,127,500            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,127,500            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,897,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 6,132,200              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 505,200                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ 2,468,100              บาท

(5) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 1,125,000              บาท
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แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.4 : การสรา้งความมัน่คงในชีวิตใหแ้รงงาน (วยัแรงงาน 15 – 59 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึระบบสวสัดิการสงัคม

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการสง่เสรมิโอกาสทางการศึกษา 

             การสรา้งความมัน่คง และพฒันาทกัษะชีวิต 14,175,000            บาท

1. งบดําเนินงาน 8,175,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,175,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 176,400                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,649,300              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 367,500                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชิงปฏบิตัิการ 1,273,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม 133,500                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชีพ 413,500                บาท

(7) วสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 161,800                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการรวมกลุม่ประกอบอาชีพของคนพกิาร 6,000,000              บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัและปจัจยัเสีย่ง

             ในกลุ่มวยัทํางาน 42,700,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 42,700,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,700,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 2,500,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 10,453,300            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,103,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม 5,381,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 2,000,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค 4,787,300              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 1,762,100              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 8,713,300              บาท
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ตวัช้ีวดัที่ 2 : สดัสว่น ผูอ้ยู่ในระบบประกนัทางสงัคมต่อกาํลงัแรงงาน (รอ้ยละ 4)

กระทรวงแรงงาน

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพกิาร 5,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินโครงการบริหารจดัการแรงงานนอกระบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพกิาร 5,000,000              บาท

สาํนกังานประกนัสงัคม

โครงการ : โครงการแรงงานนอกระบบผูม้ีสทิธิไดส้มคัรเขา้สูค่วามคุม้ครองภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม 458,680,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 458,680,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 458,680,800           บาท

1) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 458,680,800           บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3 : รอ้ยละ 73 ของแรงงานที่ไดร้บัการบรรจุงานในประเทศ

กระทรวงแรงงาน

กรมการจดัหางาน

โครงการ : โครงการกา้วสูง่านที่ดีคนมีคณุภาพ 31,396,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 4,930,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,930,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 249,600                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,681,200              บาท

2. งบลงทุน 26,465,800            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 26,465,800            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 26,465,800            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 6,106,500              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 6,106,500              บาท

    รวม 293 รายการ (รวม 1,173 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 20,359,300            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 14,859,300            บาท

    รวม 302 รายการ (รวม 1,214 หน่วย)

(2) ค่าปรบัปรุงระบบบริการจดัหางานในประเทศผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Service)

    เพือ่รองรบัการใหบ้ริการศูนยบ์ริการจดัหางานเพือ่คนไทย 5,500,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) โครงการสรา้งระบบ Recruitment เพือ่คนไทยมงีานทาํ 1 ระบบ 2,000,000              บาท
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แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.5 : การสรา้งความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอายุ (วยัผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของผูสู้งอายุเขา้ถงึสทิธิ บรกิารทางสงัคม และสามารถช่วยเหลอืตนเองได้

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการผูสู้งอายุ

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัโอกาสทางการศึกษา

             การสรา้งความมัน่คงและพฒันาทกัษะชีวิต 68,250,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 68,250,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 68,250,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดัการศพผูสู้งอายุตามประเพณี 37,000,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหผู์สู้งอายุในภาวะยากลาํบาก 31,250,000            บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 19,511,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 19,511,000            บาท

1) โครงการจดัหลกัสูตรการดูแลผูสู้งอายุกระทรวงศึกษาธิการ 12,551,000            บาท

2) โครงการเสริมสรา้งคุณภาพชีวติสาํหรบัผูสู้งอายุ 6,960,000              บาท

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

โครงการ : โครงการสรา้งความมัน่คงในชีวิต 98,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 98,600                 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป 98,600                 บาท

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ : โครงการสรา้งความมัน่คงในชีวิต 247,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 247,800                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 247,800                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการจดัการเรียนการสอนแก่ผูสู้งอายุ จ.ชมุพร 247,800                บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

โครงการ : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 15,161,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 15,161,600            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,161,600            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบริการสุขภาพตามช่วงวยัในกลุม่วยั ผูสู้งอายุและผูพ้กิาร 15,161,600            บาท
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมายที่ 3 : การสรา้งความเขม้แข็งและความอบอุน่ของครอบครวัไทย                 256.3551

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : รอ้ยละ 80 ของครอบครวัมีความเขม้แข็งและความอบอุน่                 256.3551

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.1 : การสรา้งความอบอุน่ใหเ้ด็กปฐมวยั 

(เด็กปฐมวยั 0 – 5 ปี)

                 15.7705

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละที่ลดลงของความรุนแรงในครอบครวัที่กระทาํต่อเดก็ปฐมวยัรอ้ยละ 7                  15.7705

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  15.7705

1.1 กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั                  15.7705

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ภมูคุิม้กนัทางสงัคม

                 15.7705

กิจกรรม ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมลดความรุนแรงต่อเดก็เลก็ในครอบครวั คน 3,000                  15.7705

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.2 : การวางรากฐานจรยิธรรม คุณธรรมเพือ่ความอยู่ดีมีสุข 

(เด็กวยัเรยีน 5 – 14 ปี)

                 68.5914

ตวัชี้วดัที ่1 : ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการเสรมิสรา้งภมูคุิม้กนัทางสงัคมรอ้ยละ 70                  59.5914

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  31.9094

1.1 กรมกิจการเดก็และเยาวชน                  31.9094

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ภมูคุิม้กนัทางสงัคม

                 31.9094

กิจกรรม การสรา้งภมูคุิม้กนัแก่เดก็และเยาวชน คน 1,000 2.0000

กิจกรรม การสรา้งภมูคุิม้กนัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น คน 15,000                  29.9094

2. กระทรวงวฒันธรรม                  26.8000

2.1 กรมการศาสนา                  26.8000

โครงการที่ 1 : โครงการศาสนิกชนกลุม่เป้าหมายไดน้าํพลงับวร 

(บา้น วดั โรงเรยีน) เสรมิสรา้งภมูคุิม้กนัทางสงัคม

                 26.8000

กิจกรรม กิจกรรมเสรมิสรา้งพลงับวร (บา้น วดั โรงเรยีน) เสรมิสรา้ง

ภมูคุิม้กนัทางสงัคม

แห่ง 2,000                  26.8000

3. กระทรวงศึกษาธกิาร 0.8820

3.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 0.8820

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็และความอบอุ่นของครอบครวัไทย 0.8820

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพนกัเรยีนดา้นคุณธรรมจรยิธรรม เพือ่ความอยู่ดมีสุีข

(กลุม่เดก็นกัเรยีน อายุ 5-14 ปี)

คน 400 0.8820

ตวัชี้วดัที่ 2 : เดก็วยัเรยีนมสุีขภาพดตีามเกณฑ ์รอ้ยละ 70 9.0000

1. กระทรวงสาธารณสุข 9.0000

1.1 กรมอนามยั 9.0000

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทกัษะในชวีติ 9.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิจรยิธรรมและคุณธรรมเพือ่ความอยู่ดมีสุีข โครงการ 1 9.0000

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.3 : การสรา้งภมูิคุม้กนัเพือ่รองรบัการเปลี่ยนแปลง

และการกา้วสูก่ารเป็นผูใ้หญ่ (เด็กวยัรุ่น/นกัศึกษา 15 – 21 ปี)

                 58.4204

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญงิ

อายุ 15-19 ปี พนัคน

                 36.5500

1. กระทรวงสาธารณสุข                  36.5500

1.1 กรมอนามยั                  36.5500

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทกัษะในชวีติ                  36.5500

กิจกรรม สรา้งภมูคุิม้กนัเพือ่รองรบัการกา้วสู่การเป็นผูใ้หญ่ โครงการ 3                  36.5500

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 80 ของเยาวชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรม

และมทีศันคติที่ดขีึ้นต่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคม

                 18.4204

1. กระทรวงวฒันธรรม 8.3949

1.1 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 8.3949

โครงการที่ 1 : โครงการตน้แบบสุภาพชน คนอาชวีะ 6.1711

กิจกรรม การเสรมิสรา้งความรูด้า้นคุณธรรม ความดดีา้นจติอาสา ตลอดจน

ทกัษะการใชช้วีติบนพื้นฐานของคุณธรรมความดี

คน 4,200 6.1711

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิคุณธรรมความซื่อตรงของผูน้าํนกัศึกษา 2.2238

กิจกรรม การส่งเสรมิคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผูน้าํนกัศึกษาในพื้นที่ 4 ภาค คน 500 2.2238

2. กระทรวงศึกษาธกิาร 4.0255

2.1 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 4.0255

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็และอบอุ่นของครอบครวัไทย 4.0255

กิจกรรม การสรา้งภมูคุิม้กนัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและการกา้วสู่

การเป็นผูใ้หญ่

คน 250 4.0255

3. กระทรวงสาธารณสุข 6.0000

3.1 กรมควบคุมโรค 6.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาขบัเคลือ่นกฎหมายและเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในกลุม่วยัรุ่น

6.0000

กิจกรรม พฒันาและขบัเคลือ่นกฎหมายเพือ่ลดพฤติกรรมเสีย่งในกลุม่วยัรุ่น จงัหวดั 77 6.0000

ตวัชี้วดัที่ 3 : เดก็และเยาวชนภายหลงัปลอ่ยจากศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน

สามารถกลบัไปใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุขไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70

3.4500

1. กระทรวงยุติธรรม 3.4500

1.1 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 3.4500

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งปญัญา พฒันาอาชพี 0.8000

กิจกรรม การสรา้งปญัญา พฒันาวชิาชพีดา้นการศึกษาของเดก็และเยาวชน แห่ง 52 0.8000

โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบาํบดัทางจติวทิยาในเดก็และ

เยาวชนที่มปีญัหาสุขภาพจติหรอืปญัหาซบัซอ้นรุนแรง

2.6500

กิจกรรม การบาํบดัทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชนที่มปีญัหาสุขภาพจติ

หรอืปญัหาซบัซอ้นรุนแรง

ราย 2,740 2.6500
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.4 : การสง่เสรมิความอบอุน่ในครอบครวัสาํหรบั

วยัแรงงาน (วยัแรงงาน 15 – 59 ปี)

                 95.4658

ตวัชี้วดัที่ 1 : ดชันีวดัความอบอุ่นครอบครวั รอ้ยละ 100                  95.4658

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 9.2050

1.1 กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 9.2050

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ภมูคุิม้กนัทางสงัคม

9.2050

กิจกรรม   เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพของครอบครวั คน 1,500 9.2050

2. กระทรวงสาธารณสุข                  86.2608

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  66.5608

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่วยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพ

เพือ่การสรา้งความเขม้แขง็และอบอุ่นของครอบครวั

                 66.5608

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพตามกลุม่วยัทาํงาน (15-59 ปี) เขต 12                  66.5608

2.2 กรมสุขภาพจติ 5.4000

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็และความอบอุ่นของครอบครวัไทย 5.4000

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพจติในกลุม่วยัทาํงาน โครงการ 1 5.4000

2.3 กรมอนามยั                  14.3000

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทกัษะในชวีติ                  14.3000

กิจกรรม ส่งเสรมิความอบอุ่นในครอบครวัสาํหรบักลุม่เป้าหมาย โครงการ 2                  14.3000

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.5 : การสรา้งคุณค่าและความอบอุน่ในวยัผูสู้งอายุ 

(วยัผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป)

                 18.1070

ตวัชี้วดัที่ 1 : จปฐ.ดชันีการไดร้บัความอบอุ่นในครอบครวั รอ้ยละ 100                  10.6570

1. กระทรวงสาธารณสุข                  10.6570

1.1 กรมสุขภาพจติ                  10.6570

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็และความอบอุ่นของครอบครวัไทย                  10.6570

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพจติในกลุม่วยัสูงอายุ โครงการ 1                  10.6570

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูสู้งอายุที่มารบับรกิารในคลนิีก NCD มภีาวะซมึเศรา้ลดลง รอ้ยละ 10 7.4500

1. กระทรวงสาธารณสุข 7.4500

1.1 กรมสุขภาพจติ 7.4500

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็และความอบอุ่นของครอบครวัไทย 7.4500

กิจกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพจติในกลุม่วยัสูงอายุ โครงการ 1 7.4500
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 3 : การสรา้งความเขม้แข็งและความอบอุน่ของครอบครวัไทย

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : รอ้ยละ 80 ของครอบครวัมีความเขม้แข็งและความอบอุน่

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.1 : การสรา้งความอบอุน่ใหเ้ด็กปฐมวยั (เด็กปฐมวยั 0 – 5 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละที่ลดลงของความรุนแรงในครอบครวัที่กระทําต่อเด็กปฐมวยัรอ้ยละ 7

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคม 15,770,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 15,770,500            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,770,500            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,150,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายเตรียมความพรอ้มกระบวนการเสริมสรา้งศกัยภาพครอบครวั ลดความรุนแรงในเดก็ 912,500                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายขบัเคลือ่นกิจกรรมเสริมสรา้งศกัยภาพครอบครวั ลดความรุนแรงในเดก็ 11,540,000            บาท

(4) ค่าใชจ่้ายจดักิจกรรมเสริมทกัษะครอบครวัใหม้ศีกัยภาพ มคีวามพรอ้มเลี้ยงดูเดก็เลก็ 1,168,000              บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.2 : การวางรากฐานจรยิธรรม คุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุข

(เด็กวยัเรยีน 5 – 14 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมรอ้ยละ 70

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคม 31,909,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 30,109,400            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,109,400            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,019,300              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 11,181,600            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,927,200              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 3,356,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการจดักิจกรรมสรา้งสรรคส์าํหรบัเดก็และเยาวชน

    ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น 1,080,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น 8,450,000              บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 95,300                 บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาสถานการณ์การตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นทีอ่ยู่นอกระบบการศึกษา 1,800,000              บาท
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กระทรวงวฒันธรรม

กรมการศาสนา

โครงการ : โครงการศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายไดนํ้าพลงับวร (บา้น วดั โรงเรยีน)

             เสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคม 26,800,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 26,800,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนชมุชนคุณธรรมขบัเคลือ่นดว้ยพลงับวร 26,800,000            บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งและความอบอุน่ของครอบครวัไทย 882,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 882,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนดา้นคุณธรรมจริยธรรม

เพือ่ความอยู่ดมีสุีข (กลุม่เดก็นกัเรียน อายุ 5-14 ปี) 882,000                บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : เด็กวยัเรยีนมีสุขภาพดีตามเกณฑ ์รอ้ยละ 70

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งทกัษะในชีวิต 9,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 9,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ 9,000,000              บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.3 : การสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงและ

การกา้วสูก่ารเป็นผูใ้หญ่ (เด็กวยัรุ่น/นกัศึกษา 15 – 21 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกนิ 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พนัคน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งทกัษะในชีวิต 36,550,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 36,550,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,550,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 29,960,200            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 2,092,800              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 225,600                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ 3,991,400              บาท

(5) วสัดุเวชภณัฑ์ 280,000                บาท
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ตวัช้ีวดัที่ 2 :  รอ้ยละ 80 ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรม

และมีทศันคติที่ดีข้ึนต่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคม

กระทรวงวฒันธรรม

ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการตน้แบบสุภาพชน คนอาชีวะ 6,171,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,171,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,171,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 6,171,100              บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิคุณธรรมความซ่ือตรงของผูนํ้านกัศึกษา 2,223,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,223,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,223,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 2,223,800              บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งและอบอุน่ของครอบครวัไทย 4,025,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,025,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,025,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมความรูเ้ท่าทนัเรื่องเพศของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษา 4,025,500              บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

โครงการ : โครงการพฒันาขบัเคลื่อนกฎหมายและเฝ้าระวงั ป้องกนั 

             ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในกลุ่มวยัรุ่น 6,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 6,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,364,300              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 400,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม 1,000,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 800,000                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค 1,135,700              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,300,000              บาท
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ตวัช้ีวดัที่ 3 :  เด็กและเยาวชนภายหลงัปล่อยจากศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

สามารถกลบัไปใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุขไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70

กระทรวงยุติธรรม

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

โครงการ : โครงการสรา้งปญัญา พฒันาอาชีพ 800,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 800,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายกิจกรรมพฒันาทกัษะวชิาชีพทีท่นัสมยัตอบสนองตลาดแรงงาน 800,000                บาท

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบําบดัทางจติวิทยาในเด็กและเยาวชน

        ที่มีปญัหาสุขภาพจติหรอืปญัหาซบัซอ้น 2,650,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,650,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธิภาพการบาํบดัทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชน

ทีม่ปีญัหาสุขภาพจติหรือปญัหาซบัซอ้นรุนแรง 680,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูและพฒันาพฤตินิสยัเดก็และเยาวชน โดยใชล้ะครบาํบดั 560,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายกิจกรรมครอบครวัเขม้แขง็ (Strengthening Family) 900,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการขยายผลโปรแกรมบาํบดัเพือ่ปรบัพฤติกรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน

ทีป่ระพฤติผดิระเบยีบในศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน 510,000                บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.4 : การสง่เสรมิความอบอุน่ในครอบครวัสาํหรบัวยัแรงงาน (วยัแรงงาน 15 – 59 ปี)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ดชันีวดัความอบอุน่ครอบครวั รอ้ยละ 100

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยัไดร้บัการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคม 9,205,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 9,205,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,205,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาผลติสือ่เผยแพร่และเอกสารวชิาการ 870,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายจดักิจกรรมส่งเสริมสมัพนัธภาพของครอบครวั 8,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชิงปฏบิตัิการ 335,000                บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพ

             เพื่อการสรา้งความเขม้แข็งและอบอุน่ของครอบครวั 66,560,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 66,560,800            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,560,800            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 15,230,400            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 22,146,400            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 29,184,000            บาท
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กรมสุขภาพจติ

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งและความอบอุน่ของครอบครวัไทย 5,400,000              บาท

1. งบดําเนินงาน 5,400,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,400,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบส่งเสริมและป้องกนัปญัหาสุขภาพจติในวยัทาํงาน 5,400,000              บาท

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งทกัษะในชีวิต 14,300,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 14,300,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,300,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 400,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ 8,900,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์ 1,000,000              บาท

(5) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 1,000,000              บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.5 : การสรา้งคุณค่าและความอบอุน่ในวยัผูสู้งอายุ (วยัผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จปฐ.ดชันีการไดร้บัความอบอุน่ในครอบครวั รอ้ยละ 100

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจติ

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งและความอบอุน่ของครอบครวัไทย 10,657,000            บาท

1. งบดําเนินงาน 10,657,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,657,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งสุขภาพจติผูสู้งอายุ 10,657,000            บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูสู้งอายุที่มารบับรกิารในคลนิีก NCD มีภาวะซึมเศรา้ลดลง รอ้ยละ 10 

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจติ

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งและความอบอุน่ของครอบครวัไทย 7,450,000              บาท

1. งบดําเนินงาน 7,450,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,450,000              บาท

7,450,000              บาท(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบส่งเสริมและป้องกนัปญัหาสุขภาพจติในวยัสูงอายุ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:  นกัเรยีน นกัศึกษา ครู คณาจารย ์บคุลากรทางการศึกษา 

     และประชาชน

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ :  ทัว่ประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : 1) สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

 2) สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 4 กระทรวง 27 หน่วยงาน 1 สว่นราชการไม่สงักดั สาํนักนายกรฐัมนตรี

กระทรวง หรอื ทบวง

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

1,197,132,700               

8,239,752,200               

เพือ่ส่งเสรมิการปฏรูิปการศึกษาท ัง้ระบบ โดยการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้การผลติและพฒันาคุณภาพครูและ

บคุลากรทางการศึกษา พฒันาระบบประเมนิคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสถานศึกษาทีม่ี

ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิใหส้ามารถรองรบับคุลากรในสาขาทีข่าดแคลนและทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม

เป้าหมาย ผลติและพฒันาสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการศึกษาใหค้รอบคลุม

เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รวมท ัง้พฒันาระบบการเทยีบโอน 

เพือ่ยกระดบัวุฒกิารศึกษาของผูอ้ยู่ในวยัเรยีนและกาํลงัแรงงาน



4. แผนภาพความเชื� อมโยง

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

งบประมาณปี 2560 จาํนวน 8,239.7522 ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายที�  1 : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที'มคีุณภาพ มาตรฐาน มผีลสมัฤทธิ2ทางการเรียนสูงขึ4น มทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการเรียนรูต้ลอดชวีติอย่างมคีุณภาพ ท ั'วถงึและมศีกัยภาพที'สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาของประเทศ 

งการพฒันาของประเทศ

ตวัชี+วดัที�  1.1 : อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ดขีึ4น จากปี 2559 ไมน่อ้ยกวา่ 2 อนัดบั

เป้าหมาย

ตวัชี+วดั

แนวทาง

ตวัชี+วดั

หน่วยงาน

งบประมาณ

แนวทางที�  1.1.1 : ปรบัปรุงระบบการเรียนรู ้ แนวทางที�  1.1.2 : ผลติและพฒันา

คุณภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา

แนวทางที�  1.1.3 : พฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษา แนวทางที�  1.1.4 : พฒันาสื'อและ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื'อการศึกษา

แนวทางที�  1.1.5 : พฒันาคุณภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา 

และแหลง่เรียนรู ้

ค่าเฉลี'ยผลสมัฤทธิ2ทางการเรียนระดบัชาต ิ

(O-NET, V-NET, N-NET, I-NET) 

เพิ'มขึ4นรอ้ยละ 3 จากปี 2559  

ยกเวน้วชิาภาษาองักฤษ  

เพิ'มขึ4นรอ้ยละ 2 จากปี 2559

อตัราการเขา้เรียนของเดก็ปฐมวยั 

(3 - 5 ปี) เพิ'มขึ4นเป็นรอ้ยละ 80 

ครูและบคุลากรทางการศึกษาที' เขา้รบั 

การพฒันาใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู ้ 

ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ 

ผูใ้หค้าํปรึกษาและชี4แนะ ผ่านเกณฑ ์

ที'กาํหนด รอ้ยละ 80

หน่วยงานทางการศึกษามรีะบบประเมนิ

คุณภาพการศึกษาซึ' งมกีารบูรณาการ 

ท ั4งการประกนัคุณภาพภายในและ 

ประเมนิคุณภาพภายนอก โดยเชื' อมโยงกบั

ผลสมัฤทธิ2ของผูเ้รียน และนกัเรียน 

มสี่วนร่วมในการประเมนิ

นกัเรียนช ั4นประถมศึกษาปีที'  3 ไดร้บัการ

ประเมนิความสามารถพื4นฐานตาม 

แนว PISA – Like  และนกัเรียน 

ช ั4นประถมศึกษาปีที'  6 ไดร้บัการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาตขิ ั4นพื4นฐาน  

(O – NET) วชิาภาษาไทยในรูปแบบ 

ขอ้สอบอตันยั  รอ้ยละ 100

ผูส้าํเร็จการศึกษาที'มงีานทาํเป็น 

ที'ยอมรบัของผูป้ระกอบการ รอ้ยละ 80

ประชาชนไดใ้ชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้

เปรียบเทยีบกบัเป้าหมาย รอ้ยละ 80
ผูเ้รียนในสถานศึกษาที'มกีารจดัการเรียน

การสอนโดยใช ้DLIT และ DLTV  

มผีลการเรียนเฉลี'ยสูงขึ4น รอ้ยละ 60

สาํนักนายกรฐัมนตรี 
1 สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้
(องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงมหาดไทย 
1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ' น 
กระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร
2 สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
3 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ข ั4นพื4นฐาน 
4 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
6 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
7 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
8 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
9 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
1 สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ข ั4นพื4นฐาน 
3 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ั4นพื4นฐาน 
2 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
4 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
5 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
6 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทุมธานี 
7 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
8 มหาวทิยาลยับูรพา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ข ั4นพื4นฐาน 

2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงมหาดไทย 
1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ' น 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ข ั4นพื4นฐาน 
3 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 
1 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาต ิ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
1 สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
5 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
6 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

2 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

3 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธกิาร 
1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ข ั4นพื4นฐาน 
3 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
1. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ

งบประมาณ 
4,170.4842 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
109.5236 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
553.3032 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
35.0000 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
305.5443 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
428.6604 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
19.6046 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
2,617.6319 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธกิาร 

2. สาํนกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา 
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5. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพ มาตรฐาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

มีทกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการเรียนรูต้ลอดชีวติอยา่งมีคณุภาพ ทัว่ถงึและมีศกัยภาพ

ที่สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาของประเทศ

8,239,752,200      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ดขีึ้น 

จากปี 2559 ไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั

8,239,752,200 บาท

5.1.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 ปรบัปรุงระบบการเรียนรู ้ 4,280,007,800      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-NET, V-NET, N-NET, I-NET) 

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 จากปี 2559 ยกเวน้วชิาภาษาองักฤษ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 จากปี 2559

4,170,484,200 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 อตัราการเขา้เรยีนของเดก็ปฐมวยั (3 - 5 ปี) เพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 80 109,523,600 บาท

5.1.2 แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 ผลติและพฒันาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 553,303,200        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ครูและบคุลากรทางการศึกษาทีเ่ขา้รบัการพฒันาใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้

ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ผูใ้หค้าํปรกึษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑท์ีก่าํหนด 

รอ้ยละ 80

553,303,200 บาท

5.1.3 แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 พฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา 340,544,300        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 หน่วยงานทางการศึกษามรีะบบประเมนิคุณภาพการศึกษาซึง่มกีารบูรณาการ

ท ัง้การประกนัคุณภาพภายในและประเมนิคุณภาพภายนอก โดยเชื่อมโยงกบัผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รยีน และ

นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการประเมนิ

35,000,000       บาท

ตวัชี้วดัที ่2 นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่3 ไดร้บัการประเมนิความสามารถพื้นฐาน

ตามแนว PISA – Likeและนกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ไดร้บัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้

พื้นฐาน (O – NET) วชิาภาษาไทยในรูปแบบขอ้สอบอตันยัรอ้ยละ 100

305,544,300 บาท

5.1.4 แนวทางการดาํเนินงานที่ 4 พฒันาสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 2,617,631,900      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ผูเ้รยีนในสถานศึกษาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้DLIT และ DLTV 

มผีลการเรยีนเฉลีย่สูงขึ้น รอ้ยละ 60

2,617,631,900 บาท

5.1.5 แนวทางการดาํเนินงานที่ 5 พฒันาคณุภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา และแหลง่เรียนรู ้ 448,265,000        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ผูส้าํเร็จการศึกษาทีม่งีานทาํเป็นทีย่อมรบัของผูป้ระกอบการ รอ้ยละ 80 428,660,400 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 ประชาชนไดใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรูเ้ปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย รอ้ยละ 80 19,604,600       บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 3,038.1998     2,185.4947     761.9511        2,254.1066     8,239.7522     

สาํนกันายกรฐัมนตรี -  -  24.2236 -  24.2236

1. สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้

(องคก์ารมหาชน)

-  -  9.2236 -  9.2236

โครงการ : โครงการพฒันาสมองเพือ่การเรยีนรูส้าํหรบั

คนทุกช่วงวยั

-                 -                 9.2236          -                 9.2236          

2. สถาบนัคุณวฒุวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) -  -  15.0000 -  15.0000

โครงการ : โครงการพฒันาสมรรถนะบุคคลก่อน

เขา้สู่กระบวนการประเมนิจรงิดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(e-Training System for Competency 

Development)

-                 -                 15.0000         -                 15.0000         

กระทรวงมหาดไทย 21.1094 -  -  -  21.1094

1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 21.1094 -  -  -  21.1094

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

อ่านไม่ออกและเขยีนไม่ไดข้องนกัเรยีน

ในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

(หนูนอ้ยอ่านออกเขยีนคลอ่ง)

4.2207          -                 -                 -                 4.2207          

โครงการ : โครงการมคีวามสุข สนุกกบั 4H 

(Head Heart  Hand Health)

3.4239          -                 -                 -                 3.4239          

โครงการ : โครงการจดัสอบประเมนิคุณภาพการศึกษา

ข ัน้พื้นฐานเพือ่การประกนัคุณภาพผูเ้รยีน (NT) 

ประจาํปีการศึกษา 2559

13.4648         -                 -                 -                 13.4648         

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -  -  14.6300 -  14.6300

1. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

-  -  14.6300 -  14.6300

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่เชื่อมโยงกบัเสน้ทางอาชพี

-                 -                 14.6300         -                 14.6300         

กระทรวงศึกษาธกิาร 3,017.0904 2,171.2647 723.0975 2,254.1066 8,165.5592

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร -  15.4020 24.9950 487.7339 528.1309

โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้ -                 -                 22.2831         487.7339       510.0170       

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพ

การศึกษา

-                 -                 2.7119          -                 2.7119          

โครงการ : โครงการพฒันาสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การศึกษา

-                 15.4020         -                 -                 15.4020         

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

2. สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา -  -  -  18.8268 18.8268

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

-                 -                 -                 17.4262         17.4262         

โครงการ : โครงการพฒันาและเสรมิสรา้งสมรรถนะ

กาํลงัคนของประเทศ

-                 -                 -                 1.4006          1.4006          

3. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 3,017.0904 1,818.1906 -  707.5350 5,542.8160

โครงการ : โครงการพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

102.1175       -                 -                 79.4200         181.5375       

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมนิ

คุณภาพการศึกษา

209.3676       -                 -                 -                 209.3676       

โครงการ : โครงการพฒันาสือ่และ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา

61.7093         1,773.1756     -                 628.1150       2,462.9999     

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

2,643.8960     45.0150         -                 -                 2,688.9110     

4. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -  212.6721 33.3000 932.9109 1,178.8830

โครงการ : โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 

ทวภิาคี

-                 -                 -                 66.8530         66.8530         

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวชิาชพีและ

พฒันาทกัษะวชิาชพีเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

เขา้สู่ตลาดแรงงาน

-                 -                 -                 331.0175       331.0175       

โครงการ : โครงการยกระดบัการจดัอาชวีศึกษา

เพือ่เป็นศูนยก์ลางดา้นอาชวีศึกษาของภมูภิาค

เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้

-                 -                 -                 11.2000         11.2000         

โครงการ : โครงการอาชวีศึกษามาตรฐานสากล -                 -                 -                 10.8960         10.8960         

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ

เพือ่การสือ่สาร

-                 -                 -                 9.4820          9.4820          

โครงการ : โครงการจดัการศึกษาเรยีนร่วม

หลกัสูตรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวศึิกษา)

-                 -                 -                 281.1828       281.1828       

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะอาชพี

แบบบูรณาการเพือ่สรา้งโอกาสสรา้งงาน สรา้งอาชพี 

สรา้งรายไดป้ระชาชน

-                 -                 -                 96.0000         96.0000         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสถานศึกษาอาชวีศึกษาให ้

มคีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง

-                 155.2752       -                 25.6686         180.9438       

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานกาํลงัคน

อาชวีศึกษาและเทคโนโลยรีะดบัปฏบิตัิการ

-                 -                 -                 52.9170         52.9170         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมนิและ

การประกนัคุณภาพอาชวีศึกษาแบบออนไลน์

สู่มาตรฐานสากล (APACC)

-                 -                 -                 15.0000         15.0000         

โครงการ : โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยี

ฐานวทิยาศาสตร์

-                 57.3969         33.3000         -                 90.6969         

โครงการ : โครงการความร่วมมอืผลติกาํลงัคน

ดา้นอาชวีศึกษาตอบสนองภาคการผลติและบรกิาร

ใน 10 กลุม่อตุสาหกรรมหลกั

-                 -                 -                 32.6940         32.6940         

5. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา -  125.0000 344.8900 20.0000 489.8900

โครงการ : โครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ -                 -                 344.8900       -                 344.8900       

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา

-                 125.0000       -                 -                 125.0000       

โครงการ : โครงการปรบัยุทธศาสตรอ์ดุมศึกษา

สู่ความเป็นเลศิ

-                 -                 -                 20.0000         20.0000         

6. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ -  -  -  14.4070 14.4070

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

สถาบนัการศึกษา และแหลง่เรยีนรู ้

-                 -                 -                 14.4070         14.4070         

7. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช -  -  -  12.8500 12.8500

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

-                 -                 -                 12.8500         12.8500         

8. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี -  -  -  32.7000 32.7000

โครงการ : โครงการปรบัปรุงการเรยีนรู ้ -                 -                 -                 32.7000         32.7000         

9. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม -  -  -  4.0000 4.0000

โครงการ : โครงการผลติและพฒันาคุณครู บุคลากร 

และสือ่ต่างๆ ทางการศึกษา

-                 -                 -                 4.0000          4.0000          

10. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา -  -  -  4.1000 4.1000

โครงการ :  โครงการผลติและพฒันาคุณภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา

-                 -                 -                 4.1000          4.1000          

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา -  -  -  0.2400 0.2400

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา 

สถาบนัการศึกษาและแหลง่เรยีนรู ้

-                 -                 -                 0.2400          0.2400          

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทุมธานี

-  -  -  3.5000 3.5000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพ

ทางภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศใหก้บั

นกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

-                 -                 -                 3.5000          3.5000          
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ -  -  -  5.7830 5.7830

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา 

สถาบนัการศึกษาและแหลง่เรยีนรู ้

-                 -                 -                 5.7830          5.7830          

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ -  -  -  6.2500 6.2500

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา 

สถาบนัการศึกษาและแหลง่เรยีนรู ้

-                 -                 -                 6.2500          6.2500          

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง -  -  -  2.4300 2.4300

โครงการ : โครงการปรบัปรุงการเรยีนรู ้ -                 -                 -                 2.4300          2.4300          

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา -  -  -  0.8400 0.8400

โครงการ : โครงการผลติและพฒันาคุณภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา

-                 -                 -                 0.8400          0.8400          

17. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ -  -  2.0036 -  2.0036

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพ สถาบนัการศึกษา

และแหลง่เรยีนรู ้

-                 -                 2.0036          -                 2.0036          

18. มหาวทิยาลยับูรพา -  -  1.5857 -  1.5857

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

สถาบนัการศึกษา และแหลง่เรยีนรู ้

-                 -                 1.5857          -                 1.5857          

19. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ -  -  18.8300 -  18.8300

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา 

สถาบนัการศึกษาและแหลง่เรยีนรู ้

-                 -                 18.8300         -                 18.8300         

20. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ -  -  24.5000 -  24.5000

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

-                 -                 24.5000         -                 24.5000         

21. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ -  -  35.3562 -  35.3562

โครงการ : โครงการปรบัปรุงการเรยีนรู ้ -                 -                 35.3562         -                 35.3562         

22. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

-  -  137.6370 -  137.6370

โครงการ : โครงการปรบัการเรยีนเปลีย่นวธิี

การสอนของครูวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจงัหวดั 

และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสงักดั

-                 -                 137.6370       -                 137.6370       

23. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน)

-  -  100.0000 -  100.0000

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพ

การศึกษา

-                 -                 100.0000       -                 100.0000       
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สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื

ทบวง

-  14.2300 -  -  14.2300

1. สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ -  14.2300 -  -  14.2300

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ดว้ยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 

(DLTV) ใน รร. ตชด.

-                 14.2300         -                 -                 14.2300         
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

กระทรวงศึกษาธกิาร 72.1414 105.6920 -  -  -  

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 72.1414 105.6920 -  -  -  

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสถานศึกษา

อาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง

26.4230            105.6920          -                    -                    -                    

โครงการ : โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยี

ฐานวทิยาศาสตร์

45.7184            -                    -                    -                    -                    

รวมทัง้สิ้น 72.1414            105.6920          -                    -                    -                    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  45,718,400  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  26,423,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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8. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               8,239.7522

เป้าหมายที่ 1 : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

สูงข้ึน มีทกัษะในการคิด วเิคราะห ์และการเรยีนรูต้ลอดชีวติอย่างมีคุณภาพ ทัว่ถงึและมี

ศกัยภาพที่สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของประเทศ

              8,239.7522

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD 

ดีข้ึน จากปี 2559 ไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั

              8,239.7522

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : ปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้               4,280.0078

ตวัชี้วดัที่ 1 : ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาติ (O-NET, V-NET, N-NET, 

I-NET) เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 จากปี 2559 ยกเวน้วชิาภาษาองักฤษ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

จากปี 2559

             4,170.4842

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 9.2236

1.1 สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 9.2236

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาสมองเพือ่การเรยีนรูส้าํหรบัคนทุกช่วงวยั 9.2236

กิจกรรม การพฒันาสมองเพือ่การเรยีนรูส้าํหรบัคนทุกช่วงวยั แห่ง 1 9.2236

2. กระทรวงมหาดไทย 7.6446

2.1 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 7.6446

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาอ่านไม่ออกและ

เขยีนไม่ไดข้องนกัเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

(หนูนอ้ยอ่านออกเขยีนคลอ่ง)

4.2207

กิจกรรม หนูนอ้ยอ่านออกเขยีนคลอ่ง แห่ง 1,503 4.2207

โครงการที่ 2 : โครงการมคีวามสุข สนุกกบั 4H (Head Heart  Hand Health) 3.4239

กิจกรรม ส่งเสรมิกิจกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ แห่ง 1,503 3.4239

3. กระทรวงศึกษาธกิาร              4,153.6160

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                 510.0170

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้                 510.0170

กิจกรรม ส่งเสรมิศูนยฝึ์กอาชพีชมุชน คน 519,600                 473.5672

กิจกรรม พฒันาครู กศน. ตน้แบบการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร คน 110 9.4820

กิจกรรม แนะแนวและประสานงานการศึกษาพเิศษอาํเภอ/เขต แห่ง 928 2.3200

กิจกรรม การอนุรกัษฟ้ื์นฟู สบืสานศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่กลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ฝัง่อ่าวไทย

คน 500 2.3647

กิจกรรม พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในโรงเรยีนเอกชน รอ้ยละ 80                  18.1020

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนดา้นศกัยภาพการเรยีนรูเ้ชงิกระบวนการ

สู่ความทดัเทยีมนานาชาติในโรงเรยีนเอกชน

รอ้ยละ 80 2.1471

กิจกรรม ขบัเคลือ่นและสนบัสนุนการลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้

ในสถานศึกษาเอกชน

รอ้ยละ 80 2.0340

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3.2 สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา                  10.5936

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชวีติ

                 10.5936

กิจกรรม การปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้ เรื่อง 1                  10.5936

3.3 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน              2,610.7200

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา              2,610.7200

กิจกรรม  การยกระดบัคุณภาพการเรยีนรูภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ รอ้ยละ 100                 133.0888

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนดา้นศกัยภาพการเรยีนรูเ้ชงิกระบวนการ

สู่ความทดัเทยีมนานาชาติ

คน 1,570                 135.9341

กิจกรรม การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานทาํ รอ้ยละ 70                 113.8423

กิจกรรม ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ

ค่านิยมของชาติ

รอ้ยละ 80                 399.4080

กิจกรรม ขบัเคลือ่นและสนบัสนุนการลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ โรงเรยีน 28,225                 910.4468

กิจกรรม ครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ คน 5,400                 918.0000

3.4 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                 808.3792

โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวชิาชพีและพฒันาทกัษะวชิาชพี

เพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงาน

                331.0175

กิจกรรม พฒันารูปแบบและยกระดบัคุณภาพศูนยซ่์อมสรา้งเพือ่ชมุชน 

(Fix it Center)

ศูนยบ์รกิาร 1,000                 314.3200

กิจกรรม ขยายโอกาสการศึกษาวชิาชพี คน 1,100                  16.6975

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 9.4820

กิจกรรม พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร คน 110 9.4820

โครงการที่ 3 : โครงการจดัการศึกษาเรยีนร่วมหลกัสูตรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวศึิกษา)

                281.1828

กิจกรรม จดัการเรยีนการสอนดา้นวชิาชพีใหแ้ก่นกัเรยีนสายสามญั คน 53,865                 281.1828

โครงการที่ 4 : โครงการพฒันาทกัษะอาชพีแบบบูรณาการเพือ่สรา้งโอกาสสรา้งงาน 

สรา้งอาชพี สรา้งรายไดป้ระชาชน

                 96.0000

กิจกรรม พฒันาทกัษะดา้นอาชพีแบบครบวงจร กลุม่อาชพี 955                  96.0000

โครงการที่ 5 : โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์                  90.6969

กิจกรรม พฒันาขดีความสามารถนกัศึกษาดา้นทกัษะกระบวนการคิดและ

ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์ป็นฐานในการพฒันาเทคโนโลยวีชิาชพี

แห่ง 5                  90.6969

3.5 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                  32.7000

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงการเรยีนรู ้                  32.7000

กิจกรรม โครงการการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูย้กระดบัการศึกษา 

และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่รองรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21

คน 9,300                  22.0000

กิจกรรม โครงการศูนยน์วตักรรมการศึกษาและพฒันาสือ่การเรยีนการสอน คน 100 0.6000

กิจกรรม การยกระดบัการเรยีนรูท้างวชิาการในโรงเรยีนเครอืข่ายทางวชิาการ คน 3,000                  10.1000
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3.6 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 5.7830

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษา

และแหลง่เรยีนรู ้

5.7830

กิจกรรม พฒันาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษาและแหลง่เรยีนรู ้ โครงการ 10 5.7830

3.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 2.4300

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงการเรยีนรู ้ 2.4300

กิจกรรม โครงการพีส่อนนอ้ง เตรยีมความพรอ้มสู่อดุมศึกษา โครงการ 1 2.4300

3.8 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                  35.3562

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงการเรยีนรู ้                  35.3562

กิจกรรม ปลูกฝงัค่านิยมหลกั 12 ประการแก่เดก็และเยาวชนไทย คน 4,800                  35.3562

3.9 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 137.6370

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัการเรยีนเปลีย่นวธิกีารสอนของครูวทิยาศาสตร ์

คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจงัหวดั 

และทุกเขตพื้นทีก่ารศึกษาทุกสงักดั

                137.6370

กิจกรรม พฒันาครูผูส้อนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

คน 67500                 137.6370

ตวัชี้วดัที่ 2 : อตัราการเขา้เรยีนของเดก็ปฐมวยั (3 - 5 ปี) เพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 80                 109.5236

1. กระทรวงศึกษาธกิาร                 109.5236

1.1 สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 6.8326

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชวีติ

6.8326

กิจกรรม การพฒันาคุณภาพเดก็ปฐมวยั เรื่อง 1 6.8326

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                  78.1910

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                  78.1910

กิจกรรม การพฒันาเดก็ปฐมวยัอย่างมคุีณภาพ คน 900,869                  78.1910

1.3 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                  24.5000

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                  24.5000

กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รอ้ยละ 80                  24.5000

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : ผลติและพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                 553.3032

ตวัชี้วดัที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขา้รบัการพฒันาใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้

 ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ผูใ้หค้าํปรกึษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑท์ี่กาํหนด 

รอ้ยละ 80

                553.3032

1. กระทรวงศึกษาธกิาร                 553.3032

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                 181.5375

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา                 181.5375

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพ

การศึกษาของผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21

รอ้ยละ 90                 181.5375
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1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                 344.8900

โครงการที่ 1 : โครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่                 344.8900

กิจกรรม การผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ คน 37,298                 239.8900

กิจกรรม การพฒันาครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ แห่ง 2,000                 105.0000

1.3 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช                  12.8500

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                  12.8500

กิจกรรม การพฒันาครูในโรงเรยีนพื้นที่ห่างไกลใหม้ศีกัยภาพ คน 200                  12.8500

1.4 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 4.0000

โครงการที ่1 : โครงการผลติและพฒันาคุณครู บุคลากร และสือ่ต่างๆ 

ทางการศึกษา

4.0000

กิจกรรม แผนบูรณาการการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชวีติ

รอ้ยละ 5 4.0000

1.5 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 4.1000

โครงการที่ 1 :  โครงการผลติและพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.1000

กิจกรรม โครงการผลติและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีน 10 4.1000

1.6 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทุมธานี 3.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพทางภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศใหก้บั

นกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

3.5000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศ โครงการ 1 3.5000

1.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 0.8400

โครงการที่ 1 : โครงการผลติและพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.8400

กิจกรรม ผลติและพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คน 70 0.8400

1.8 มหาวทิยาลยับูรพา 1.5857

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา 

และแหลง่เรยีนรู ้

1.5857

กิจกรรม ดาํเนินการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา 

และแหลง่เรยีนรู ้

โครงการ 1 1.5857

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : พฒันาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา                 340.5443

ตวัชี้วดัที่ 1 : หน่วยงานทางการศึกษามรีะบบประเมนิคุณภาพการศึกษาซึ่งมกีารบูรณาการ

ท ัง้การประกนัคุณภาพภายในและประเมนิคุณภาพภายนอก โดยเชื่อมโยงกบัผลสมัฤทธิ์

ของผูเ้รยีน และนกัเรยีนมสี่วนร่วมในการประเมนิ

                 35.0000

1. กระทรวงศึกษาธกิาร                  35.0000

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                  20.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษา                  20.0000

กิจกรรม การพฒันามาตรฐานผูป้ระเมนิคุณภาพสถานศึกษา รอ้ยละ 90                  20.0000
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1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  15.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบการประเมนิและการประกนัคุณภาพอาชวีศึกษา

แบบออนไลนสู่์มาตรฐานสากล (APACC)

                 15.0000

กิจกรรม พฒันาระบบการประเมนิและการประกนัคุณภาพอาชวีศึกษา แห่ง 100                  15.0000

ตวัชี้วดัที่ 2 : นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ไดร้บัการประเมนิความสามารถพื้นฐาน

ตามแนว PISA – Likeและนกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ไดร้บัการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน (O – NET) วชิาภาษาไทยในรูปแบบขอ้สอบอตันยั

รอ้ยละ 100

                305.5443

1. กระทรวงมหาดไทย                  13.4648

1.1 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่                  13.4648

โครงการที่ 1 : โครงการจดัสอบประเมนิคุณภาพการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เพือ่การประกนัคุณภาพผูเ้รยีน (NT) ประจาํปีการศึกษา 2559

                 13.4648

กิจกรรม ประเมนิคุณภาพการศึกษาเพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา แห่ง 1,503                  13.4648

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                 292.0795

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 2.7119

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษา 2.7119

กิจกรรม ประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัการศึกษาภาคบงัคบัในโรงเรยีนเอกชน รอ้ยละ 100 2.7119

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                 189.3676

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษา                 189.3676

กิจกรรม การพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั

ที่มมีาตรฐานเทยีบเท่านานาชาติ

ชดุ 3                 189.3676

2.3 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                 100.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษา                 100.0000

กิจกรรม การทดสอบระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน (O-NET) ช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

วชิาภาษาไทย ดว้ยรูปแบบอตันยั

คน 800,000                 100.0000

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา               2,617.6319

ตวัชี้วดัที ่1 : ผูเ้รยีนในสถานศึกษาที่มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้DLIT และ DLTV 

มผีลการเรยีนเฉลีย่สูงขึ้น รอ้ยละ 60

             2,617.6319

1. กระทรวงศึกษาธกิาร              2,603.4019

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                  15.4020

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา                  15.4020

กิจกรรม การบูรณาการขอ้มลูกบับตัรประจาํตวัประชาชน คน 1,000,000                  15.4020

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน              2,462.9999

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา              2,462.9999

กิจกรรม การพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคลงัขอ้มลูองคค์วามรู ้ ชดุ 2,018                 668.1150

กิจกรรม การส่งเสรมิการจดัการศึกษาทางไกล รอ้ยละ 100              1,794.8849

1.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                 125.0000
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โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่พฒันาการศึกษา

                125.0000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา รอ้ยละ 98                 125.0000

2. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง                  14.2300

2.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                  14.2300

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทยีม (DLTV) ใน รร. ตชด.

                 14.2300

กิจกรรม การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทยีม (DLTV) ในโรงเรยีน ตชด.

หอ้งเรยีน 155                  14.2300

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาคุณภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา 

และแหล่งเรยีนรู ้

                448.2650

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่มงีานทาํเป็นที่ยอมรบัของผูป้ระกอบการ รอ้ยละ 80                 428.6604

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  15.0000

1.1 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน)                  15.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาสมรรถนะบุคคลก่อนเขา้สู่กระบวนการประเมนิจรงิ

ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Training System for Competency Development)

                 15.0000

กิจกรรม พฒันาระบบ e-Training System for Competency Development 

เพือ่พฒันาสมรรถนะบุคลากรในอาชพี

สาขาวชิาชพี 11                  15.0000

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  14.6300

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ                  14.6300

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่เชื่อมโยง

กบัเสน้ทางอาชพี

                 14.6300

กิจกรรม พฒันารูปแบบและแนวทางการพฒันากาํลงัคนที่มศีกัยภาพ

ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมที่เพิม่ผลติภาพท ัง้ในดา้นเศรษฐกิจ

และดา้นสงัคมตามเป้าหมายยุทธศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมหลกั

เรื่อง 2                  14.6300

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                 399.0304

3.1 สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 1.4006

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและเสรมิสรา้งสมรรถนะกาํลงัคนของประเทศ 1.4006

กิจกรรม การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษาและแหลง่เรยีนรู ้ เรื่อง 1 1.4006

3.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                 355.5038

โครงการที่ 1 : โครงการขยายและยกระดบัอาชวีศึกษาทวภิาคี                  66.8530

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาทวภิาคี สถาน

ประกอบการ

3,158                  66.8530
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาเพือ่เป็นศูนยก์ลาง

ดา้นอาชวีศึกษาของภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้

                 11.2000

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาภาคภาษาองักฤษ สาขาวชิา 10                  11.2000

โครงการที่ 3 : โครงการอาชวีศึกษามาตรฐานสากล                  10.8960

กิจกรรม พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาตามมาตรฐานระดบันานาชาติ แห่ง 45                  10.8960

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิ

เฉพาะทาง

                180.9438

กิจกรรม พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาที่มคีวามเชี่ยวชาญ

สู่ความเป็นเลศิ

แห่ง 12                 180.9438

โครงการที่ 5 : โครงการยกระดบัมาตรฐานกาํลงัคนอาชวีศึกษาและเทคโนโลยี

ระดบัปฏบิตัิการ

                 52.9170

กิจกรรม พฒันาคุณภาพมาตรฐานการผลติกาํลงัคนอาชวีศึกษา คน 1,000                  52.9170

โครงการที่ 6 : โครงการความร่วมมอืผลติกาํลงัคนดา้นอาชวีศึกษาตอบสนอง

ภาคการผลติและบรกิารใน 10 กลุม่อตุสาหกรรมหลกั

                 32.6940

กิจกรรม ยกระดบัการผลติกาํลงัคนตามเป้าหมายยุทธศาสตร ์

10 กลุม่อตุสาหกรรมหลกั

คน 3,000                  32.6940

3.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                  20.0000

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัยุทธศาสตรอ์ดุมศึกษาสู่ความเป็นเลศิ                  20.0000

กิจกรรม ปรบัยุทธศาสตรอ์ดุมศึกษาสู่ความเป็นเลศิ แห่ง 47                  20.0000

3.4 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 2.8760

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา 

และแหลง่เรยีนรู ้

2.8760

กิจกรรม บรหิารจดัการสภาพภมูทิศันเ์พือ่เป็นตน้แบบของสถานศึกษาและชมุชน

ตามศกัยภาพและบรบิท

แห่ง 4 2.8760

3.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต 6.2500

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษา

และแหลง่เรยีนรู ้

6.2500

กิจกรรม ดาํเนินการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รอ้ยละ 70 6.2500

3.6 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                  13.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษา

และแหลง่เรยีนรู ้

                 13.0000

กิจกรรม สงัคายนาวชิาหลกัสาขาเกษตรศาสตรร์ะดบันานาชาติ

เพือ่สรา้งภาวะผูน้าํวชิาการดา้นการเกษตร

คน 50                  10.0000

กิจกรรม พฒันากิจกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่ประสบการณช์วีติ

ทางดา้นสิง่แวดลอ้มและความม ัน่คงทางอาหาร

คน 500 3.0000

274



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที่ 2 : ประชาชนไดใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรูเ้ปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย รอ้ยละ 80                  19.6046

1. กระทรวงศึกษาธกิาร                  19.6046

1.1 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                  11.5310

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา 

และแหลง่เรยีนรู ้

                 11.5310

กิจกรรม การดาํเนินการพฒันาความรูเ้พือ่แกป้ญัหาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของชมุชน

แห่ง 5 7.0880

กิจกรรม การพฒันาฐานการเรยีนรูเ้ชงิเกษตรส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ฐาน 14 4.4430

1.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 0.2400

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษา

และแหลง่เรยีนรู ้

0.2400

กิจกรรม แผนบูรณาการการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

คน 200 0.2400

1.3 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2.0036

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพ สถาบนัการศึกษาและแหลง่เรยีนรู ้ 2.0036

กิจกรรม จดัต ัง้ศูนยเ์รยีนรูเ้พือ่การส่งเสรมิอาชพีตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

ใหก้บัชมุชนสาธติวลยัลกัษณพ์ฒันาและชมุชนรายรอบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

คน 300 2.0036

1.4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 5.8300

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษา

และแหลง่เรยีนรู ้

5.8300

กิจกรรม เสรมิสรา้งสมรรถนะเกษตรไทย คน 500 5.8300
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

9,223,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,223,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,223,600              บาท

1) การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการการพฒันาสมอง Brain-Based Learning 9,223,600              บาท

4,220,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,220,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,220,700              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นการอ่านและเขยีนใหแ้ก่

    โรงเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4,220,700              บาท

3,423,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,423,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,423,900              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม

    สรา้งสรรคเ์พือ่ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารูใ้หแ้ก่โรงเรยีนในสงักดั

    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 3,423,900              บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการปรบัปรงุระบบการเรยีนรู ้ 510,017,000           บาท

เป้าหมายที่ 1 : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพ มาตรฐาน มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนสูงข้ึน มีทกัษะ

ในการคิด วเิคราะห ์และการเรยีนรูต้ลอดชีวติอย่างมีคณุภาพ ทัว่ถงึและมีศกัยภาพที่สอดคลอ้งกบั

ทิศทางการพฒันาของประเทศ  

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ดีข้ึน

จากปี 2559 ไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั 

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : ปรบัปรงุระบบการเรยีนรู ้

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาติ (O-NET, V-NET, N-NET, I-NET) 

เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3 จากปี 2559 ยกเวน้วชิาภาษาองักฤษ เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 2 จากปี 2559 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

โครงการ : โครงการพฒันาสมองเพื่อการเรยีนรูส้าํหรบัคนทกุช่วงวยั

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาอา่นไม่ออกและเขียนไม่ไดข้องนกัเรยีนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (หนูนอ้ยอา่นออกเขียนคล่อง)

โครงการ : โครงการมีความสขุ สนุกกบั 4H (Head Heart  Hand Health)

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
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1. งบเงนิอดุหนุน 22,283,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,283,100             บาท

18,102,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนพฒันาศกัยภาพครูโรงเรยีนเอกชนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 2,147,100              บาท

3) เงนิอดุหนุนปรบัปรงุโครงสรา้งเวลาเรยีนของสถานศึกษาเอกชน 2,034,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 487,733,900           บาท

1) โครงการศูนยฝึ์กอาชพีชมุชน 473,567,200            บาท

2) โครงการพฒันาครู กศน. ตน้แบบการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 9,482,000              บาท

3) โครงการศูนยแ์นะแนวและประสานงานการศึกษาพเิศษอาํเภอ/เขต 2,320,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สบืสาน ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 2,364,700              บาท

10,593,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 10,593,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของชาติ 10,593,600             บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 2,610,720,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,565,705,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,565,705,000         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,565,705,000         บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 928,420,800           บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 591,884,800           บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 49,093,500             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 21,682,000             บาท

(5) ค่ารบัรองและพธิกีาร 34,798,000             บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 7,569,800              บาท

(7) วสัดกุารศึกษา 932,256,100           บาท

2. งบลงทนุ 45,015,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,015,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 45,015,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 45,015,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย) 45,015,000             บาท

331,017,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 331,017,500           บาท

1) เงนิอดุหนุนพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในโรงเรยีนเอกชน

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวชิาชีพและพฒันาทกัษะวชิาชีพเพื่อเตรยีมความพรอ้ม

เขา้สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
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1) ค่าใชจ่้ายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชพี 16,697,500             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันารูปแบบและยกระดบัคณุภาพศูนยซ่์อมสรา้ง

เพือ่ชมุชน (Fix it Center) 314,320,000           บาท

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 9,482,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,482,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 9,482,000              บาท

281,182,800 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 281,182,800           บาท

1) งบเงนิอดุหนุน 247,182,800           บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าจดัการเรยีนการสอนเรยีนร่วมหลกัสูตรอาชวีศึกษา

    และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) 247,182,800           บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งครูวชิาชพีผูท้รงคณุค่า 34,000,000             บาท

96,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 96,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะอาชพีแบบบูรณาการเพือ่สรา้งโอกาส

การสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายไดป้ระชาชน 96,000,000             บาท

โครงการ : โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ 90,696,900 บาท

1. งบลงทนุ 57,396,900             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 57,396,900             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,678,500             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 11,678,500             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 11 รายการ (รวม 59 หน่วย) 9,178,500              บาท

(2) ชดุสาธติแขนกล ไม่นอ้ยกวา่ 5 แกน วทิยาลยัเทคนคิสุรนาร ี1 ชดุ 2,500,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,718,400             บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,190,000             บาท

(1) อาคารหอพกัพรอ้มครภุณัฑ ์วทิยาลยัเทคนคิพงังา ต.ทา้ยชา้ง 

    อ.เมอืง จ.พงังา 1 หลงั 11,600,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,549,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,949,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท

(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยี

    ฐานวทิยาศาสตร ์(ชลบรุ)ี ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรุ ี 1 หลงั 10,590,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,600,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 3,010,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,590,000             บาท

โครงการ : โครงการจดัการศึกษาเรยีนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา)

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรา้งโอกาสสรา้งงาน สรา้งอาชีพ 

สรา้งรายไดป้ระชาชน
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1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,528,400             บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร พื้นทีไ่ม่ตํา่กวา่ 1,920 ตารางเมตร 

    วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีาํพนู   ต.ทาสบเสา้ อ.แม่ทา 

    จ.ลาํพนู  1 หลงั 8,207,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 16,750,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 3,360,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 5,182,500              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,207,500              บาท

(2) อาคารโรงอาหาร หอประชมุ พื้นทีไ่ม่ตํา่กวา่ 2,800 ตารางเมตร    

    วทิยาลยัเทคนคิสุรนาร ีต.ท่าอ่าง อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา  1 หลงั 15,320,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,679,100              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,320,900             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 33,300,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 33,300,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 33,300,000             บาท

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการปรบัปรงุการเรยีนรู ้ 32,700,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 32,700,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูย้กระดบัการศึกษา

และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่รองรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 22,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการศูนยน์วตักรรมการศึกษาและพฒันา

สือ่การเรยีนการสอน 600,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการยกระดบัการเรยีนรูท้างวชิาการในโรงเรยีน

เครอืข่ายทางวชิาการ 10,100,000             บาท

5,783,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,783,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษา

และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 5,783,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 

โครงการ : โครงการปรบัปรงุการเรยีนรู ้ 2,430,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,430,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพีส่อนนอ้ง เตรยีมความพรอ้มสู่อดุมศึกษา 2,430,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

โครงการ : โครงการปรบัปรงุการเรยีนรู ้ 35,356,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 35,356,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 35,356,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบ่มเพาะตน้กลา้ค่านยิม 12 ประการของผูเ้รยีน

ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานในพื้นทีห่มู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) 35,356,200             บาท

137,637,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 137,637,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 137,637,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการปรบัการเรยีนเปลีย่นวธิกีารสอนของครูวทิยาศาสตร์

คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทกุจงัหวดัและ

ทกุเขตพื้นทีก่ารศึกษาทกุสงักดั 137,637,000           บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

6,832,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,832,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณุภาพการศึกษาปฐมวยัของประเทศไทย 6,832,600              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 78,191,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 78,191,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 78,191,000             บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 50,000                  บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 10,341,800             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 60,613,200             บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,950,000              บาท

(5) ค่ารบัรองและพธิกีาร 184,000                บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 52,000                  บาท

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 24,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 24,500,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาชดุสือ่การจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัเดก็ปฐมวยั

(3-5 ปี) เพือ่เสรมิทกัษะชวีติในศตวรรษที ่21 24,500,000             บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อตัราการเขา้เรยีนของเด็กปฐมวยั (3 - 5 ปี) เพิ่มข้ึนเป็นรอ้ยละ 80

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการปรบัการเรยีนเปลี่ยนวธิีการสอนของครูวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทกุจงัหวดั และทกุเขตพื้นที่การศึกษาทกุสงักดั
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กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 181,537,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 102,117,500           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 102,117,500           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 45,939,200             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 55,732,300             บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 446,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 79,420,000             บาท

1) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

ดว้ยระบบ TEPE Online 79,420,000             บาท

344,890,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 344,890,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 344,890,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 239,890,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพการศึกษา

และการพฒันาทอ้งถิน่ โดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 105,000,000            บาท

12,850,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 12,850,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาครูในโรงเรยีนพื้นทีห่่างไกลใหม้ศีกัยภาพ

ในการสนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 12,850,000             บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

โครงการ : โครงการผลติและพฒันาคณุครู บคุลากร และสื่อต่างๆ ทางการศึกษา 4,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาครูดว้ยกระบวนการ Coaching & Mentoring 2,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเครอืข่ายสือ่การเรยีนการสอนออนไลน์

ในระดบัมธัยมศึกษา 2,000,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

โครงการ :  โครงการผลติและพฒันาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 4,100,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,100,000              บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : ผลติและพฒันาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ครูและบคุลากรทางการศึกษาที่เขา้รบัการพฒันาใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้

ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ผูใ้หค้าํปรกึษาและช้ีแนะ ผ่านเกณฑท์ี่กาํหนด รอ้ยละ 80

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

โครงการ : โครงการผลติครูเพื่อพฒันาทอ้งถิ่น

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา
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1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา

เพือ่ยกระดบัคุณุภาพการศึกษาไทยในโรงเรยีนขนาดเลก็ 4,100,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี 

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพทางภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศใหก้บั

นกัศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 3,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะภาษาองักฤษ 3,500,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

โครงการ : โครงการผลติและพฒันาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 840,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 840,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการพฒันาครูผูส้อนภาษาองักฤษเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีนตามกรอบอา้งองิความสามารถทางภาษาทีเ่ป็นสากล 840,000                บาท

1,585,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,585,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,585,700              บาท

1,585,700              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา 20,000,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 20,000,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000,000             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 17,323,200             บาท

(2) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,590,000              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 1,086,800              บาท

15,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 15,000,000             บาท

มหาวทิยาลยับูรพา 

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา และแหล่งเรยีนรู ้

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมินและการประกนัคณุภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์

สู่มาตรฐานสากล (APACC)

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : พฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : หน่วยงานทางการศึกษามีระบบประเมินคณุภาพการศึกษาซ่ึงมีการบูรณาการทัง้การประกนัคณุภาพ

ภายในและประเมินคณุภาพภายนอก โดยเช่ือมโยงกบัผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รยีน และนกัเรยีนมีส่วนร่วมในการประเมิน

กระทรวงศึกษาธิการ

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษาและแหลง่เรยีนรู ้
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1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพ

อาชวีศึกษาแบบออนไลนสู์่มาตรฐานสากล (APACC) 15,000,000             บาท

13,464,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,464,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,464,800             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการประเมนิคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั

    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 13,464,800             บาท

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา 2,711,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,711,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,711,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนการประเมนิคณุภาพผูเ้รยีนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 2,711,900              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา 189,367,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 189,367,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 189,367,600           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 5,923,200              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 109,771,700           บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 29,850,000             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 40,099,700             บาท

(5) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,512,200              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิารบคุคลช่วยปฏบิตังิาน 1,020,000              บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 1,190,800              บาท

100,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 100,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 100,000,000            บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ไดร้บัการประเมินความสามารถพื้นฐานตามแนว 

PISA – Like และนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ไดร้บัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ข ัน้พื้นฐาน (O – NET) วชิาภาษาไทยในรูปแบบขอ้สอบอตันยัรอ้ยละ 100 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

โครงการ : โครงการจดัสอบประเมินคณุภาพการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกนัคณุภาพผูเ้รยีน (NT) ประจาํปี

การศึกษา 2559

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการพฒันาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 15,402,000             บาท

1. งบลงทนุ 15,402,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,402,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 15,402,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,402,000             บาท

(1) โครงการบูรณาการขอ้มลูการศึกษากบับตัรประจาํตวัประชาชน

    เพือ่การใหบ้รกิารภาครฐั สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

    แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 15,402,000             บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการพฒันาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2,462,999,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 61,709,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 61,709,300             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 28,800                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 55,825,500             บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 320,000                บาท

(4) ค่ารบัรองและพธิกีาร 5,365,000              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 170,000                บาท

2. งบลงทนุ 1,773,175,600         บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,773,175,600         บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,773,175,600         บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,773,175,600         บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 11,984 รายการ (รวม 36,358 หน่วย) 1,773,175,600         บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 628,115,000           บาท

1) ค่าจา้งทีป่รกึษาพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 628,115,000           บาท

125,000,000           บาท

1. งบลงทนุ 125,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 125,000,000           บาท

  1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 80,000,000             บาท

    1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 80,000,000             บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูเ้รยีนในสถานศึกษาที่มีการจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้DLIT และDLTV 

มีผลการเรยีนเฉลี่ยสูงข้ึน รอ้ยละ 60

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา
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    (1) ระบบบรหิารจดัการวทิยานพินธส์าํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา 

        แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 80,000,000             บาท

  1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,000,000             บาท

    1.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,000,000             บาท

    (1) ปรบัปรงุหอ้งตดิตัง้อปุกรณ์ระบบเครอืข่าย บรเิวณ ชัน้ 9 

        อาคาร สกอ. (หลงัเก่า) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

        จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชัน้ 45,000,000             บาท

14,230,000 บาท

1. งบลงทนุ 14,230,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,230,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 14,230,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 14,230,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 2 รายการ (รวม 216 หน่วย) 14,230,000             บาท

15,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,000,000             บาท

1) โครงการพฒันารสมรรถนะบคุคลก่อนเขา้สู่กระบวนการประเมนิจรงิ

ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส ์(e - Training System for Competency

Development)

15,000,000             บาท

14,630,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,630,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,630,000             บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ใน รร. ตชด.

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาคณุภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา และแหล่งเรยีนรู ้

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่มีงานทาํเป็นที่ยอมรบัของผูป้ระกอบการ รอ้ยละ 80

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สถาบนัคณุวฒุิวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาสมรรถนะบคุคลก่อนเขา้สู่กระบวนการประเมินจรงิดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(e - Training System for Competency Development)

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่เช่ือมโยงกบัเสน้ทางอาชีพ
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1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 14,630,000             บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการพฒันาและเสรมิสรา้งสมรรถนะกาํลงัคนของประเทศ 1,400,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,400,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันายุทธศาสตรแ์ละกลไกการเทยีบเคยีงกรอบคณุวฒุิ

แห่งชาตขิองประเทศไทยและการเทยีบเคยีงกรอบคณุวฒุอิา้งองิอาเซยีน 1,400,600              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงการ : โครงการขยายและยกระดบัอาชีวศึกษาทวภิาคี 66,853,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 66,853,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการขยายและยกระดบัอาชวีศึกษาทวภิาคสูี่คณุภาพมาตรฐาน 48,853,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพสถานศึกษาทวภิาคตีน้แบบ 18,000,000             บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัการจดัอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนยก์ลางดา้นอาชีวศึกษาของ

ภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ 11,200,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 11,200,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัการจดัการอาชวีศึกษาเพือ่เป็นศูนยก์ลาง

ดา้นอาชวีศึกษาของภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 11,200,000             บาท

โครงการ : โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 10,896,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 10,896,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอาชวีศึกษามาตรฐานสากล 10,896,000             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหม้ีความเป็นเลศิเฉพาะทาง 180,943,800 บาท

1. งบลงทนุ 155,275,200           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 155,275,200           บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 78,369,700             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 78,369,700             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 14,772,200             บาท

  รวม 16 รายการ (รวม 314 หน่วย)

(2) เครือ่งเจยีระไนราบควบคมุดว้ยคอมพวิเตอร ์

    วทิยาลยัเทคนคิสมทุรสงคราม 1 เครือ่ง 1,715,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

    วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีุพรรณบรุ ี1 ชดุ 2,000,000              บาท

(4) เครือ่งกลงึควบคมุดว้ยมอื ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 400x800 

    วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา 5 ชดุ 7,500,000              บาท

(5) เครือ่งกลงึอตัโนมตั ิCNC Turn Mill แบบไม่นอ้ยกวา่ 4 แกน   

    วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 6,000,000              บาท

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
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(6) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารระบบควบคมุเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส ์

    อตุสาหกรรม วทิยาลยัเทคนคินครนายก 1 ชดุ 6,451,000              บาท

(7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนคิมาบตาพดุ 1 ชดุ 8,100,000              บาท

(8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารความปลอดภยั (Safety) 

    วทิยาลยัเทคนคิมาบตาพดุ 1 ชดุ 7,000,000              บาท

(9) ครภุณัฑส์าขาสตัวศาสตร ์วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 1 ชดุ 1,900,000              บาท

(10) ชดุสาธติโรงจกัรตน้กาํลงัพลงังานไอนํา้ขนาดเลก็  

      วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ. แม่เมาะ 2 ชดุ 3,000,000              บาท

(11) ชดุฝึกปฏบิตักิารระบบไฟฟ้ากาํลงั (สายส่งและสถานไีฟฟ้าแรงสูง)    

      วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ.แม่เมาะ 1 ชดุ 5,300,000              บาท

(12) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

      วทิยาลยัอาชวีศึกษาอบุลราชธาน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(13) เรอืชูชพี (Life Boat) วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม

     การต่อเรอืนครศรธีรรมราช 1 ลาํ 6,901,500              บาท

(14) ชดุฝึกการสอบเทยีบและการปรบัวดัค่าการวดั 

      วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่ 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(15) ชดุทดลองพลงังานทดแทนแบบไฮบรดิ วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่ 1 ชดุ 1,730,000              บาท

(16) ชดุฝึกปฏบิตักิารระบบวดัควบคมุทางอตุสาหกรรม 

      วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่ 1 ชดุ 3,000,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 76,905,500             บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,164,000             บาท

(1) อาคารหอพกัพรอ้มครภุณัฑ ์ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ 

    กฟผ.แม่เมาะ  ตาํบลแม่เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง 1 หลงั 2,949,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,745,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 2,949,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 11,796,000             บาท

(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย วทิยาลยัเทคนคินครนายก ตาํบลท่าชา้ง 

    อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 หลงั 12,215,000             บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 61,741,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 14,023,500             บาท

(2) อาคารปฏบิตักิารอเนกประสงคพ์รอ้มครภุณัฑ ์พื้นทีไ่ม่ตํา่กวา่ 

    3,000 ตารางเมตร วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่ ตาํบลหาดใหญ่ 

    อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 5,544,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,720,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,544,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 22,176,000             บาท
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(3) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารโรงแรม วทิยาลยัอาชวีศึกษาอบุลราชธาน ี  

    ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 หลงั 4,219,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 21,098,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,219,600              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 16,878,400             บาท

(4) อาคารโรงฝึกงาน พื้นทีไ่ม่ตํา่กวา่ 4,000 ตารางเมตร 

    วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

    จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 หลงั 6,855,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 34,276,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,855,200              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 27,420,800             บาท

(5) อาคารโรงฝึกงาน พื้นทีไ่ม่ตํา่กวา่ 4,000 ตารางเมตร วทิยาลยัเทคนคิ

    มาบตาพดุ ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 หลงั 6,855,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 34,276,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,855,200              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 27,420,800             บาท

(6) อาคารศูนยว์ทิยบรกิารพรอ้มครภุณัฑ ์พื้นทีไ่ม่ตํา่กวา่ 

    1,088 ตารางเมตร (3 ชัน้) วทิยาลยัอาชวีศึกษาเชยีงราย ตาํบลเวยีง 

    อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั 12,844,000             บาท

11,400,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 25,668,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิ

เฉพาะทาง 25,668,600             บาท

52,917,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 52,917,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัมาตรฐานกาํลงัคนอาชวีศึกษาและเทคโนโลยี

ระดบัปฏบิตักิาร 52,917,000             บาท

32,694,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 32,694,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืผลติกาํลงัคนดา้นอาชวีศึกษาตอบสนองภาคการ

ผลติและบรกิารใน 10 กลุม่อตุสาหกรรมหลกัเพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ประเทศเพือ่อนาคต 24,694,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายยกระดบัคณุภาพวชิาชพีภายใตก้ารดาํเนนิงานของคณะกรรมการ

ดาํเนนิงานสานพลงัประชารฐั (E2) 8,000,000              บาท

(7) อาคารศูนยว์ทิยบรกิารพรอ้มครภุณัฑ ์พื้นทีไ่ม่ตํา่กวา่ 1,088 ตารางเมตร 

    (2 ชัน้) วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีุพรรณบรุ ีตาํบลด่านชา้ง 

    อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 หลงั

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานกาํลงัคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดบัปฏบิตัิการ

โครงการ : โครงการความร่วมมือผลติกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลติและบรกิาร

ใน 10 กลุ่มอตุสาหกรรมหลกั
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สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

โครงการ : โครงการปรบัยทุธศาสตรอ์ดุมศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 20,000,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการปรบัยุทธศาสตรอ์ดุมศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 20,000,000             บาท

2,876,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,876,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายบรหิารจดัการสภาพภมูทิศันเ์พือ่เป็นตน้แบบของสถานศึกษา

และชมุชนตามศกัยภาพและบรบิท 2,876,000              บาท

6,250,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,250,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาทกัษะดา้นภาษา และเพิม่องคค์วามรูเ้ฉพาะดา้นใหก้บั

32 ตาํแหน่งงานในอาชพีการท่องเทีย่วและบรกิาร ตามขอ้ตกลงวา่ดว้ย

การยอมรบัคณุสมบตับิคุลากรวชิาชพีดา้นการท่องเทีย่วอาเซยีน 6,250,000              บาท

13,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการสงัคายนาวชิาหลกัสาขาเกษตรศาสตรร์ะดบันานาชาติ

เพือ่สรา้งภาวะผูน้าํวชิาการดา้นการเกษตร 10,000,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่ประสบการณ์ชวีติ

ทางดา้นสิง่แวดลอ้มและความม ัน่คงทางอาหาร 3,000,000              บาท

11,531,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 11,531,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิการพฒันาความรูเ้พือ่แกป้ญัหาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของชมุชน 7,088,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาฐานเรยีนรูเ้ชงิเกษตรส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 4,443,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนไดใ้ชบ้รกิารแหล่งเรยีนรูเ้ปรยีบเทียบกบัเป้าหมาย รอ้ยละ 80

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา และแหล่งเรยีนรู ้

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา สถาบนัการศึกษา และแหล่งเรยีนรู ้
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240,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 240,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศูนยข์อ้มลูทอ้งถิน่เพือ่การพฒันา 240,000                บาท

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพ สถาบนัการศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้ 2,003,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,003,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,003,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการศูนยเ์รยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิอาชพีตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพยีงใหก้บัชมุชนสาธติวลยัลกัษณ์พฒันา และชมุชนรายรอบ 2,003,600              บาท

5,830,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,830,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,830,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะเกษตรไทย 5,830,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพ สถานศึกษา สถาบนัการศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานรบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กรมการพฒันาชมุชน

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 7 กระทรวง 23 หน่วยงาน 3 รฐัวสิาหกจิ 4 กองทนุ

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง

1,941,740,400               

4,889,751,100               

เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน สรา้งอาชพี และรายได ้พฒันาเศรษฐกจิชมุชนใหม้คีวามม ัน่คง ยกระดบั

มาตรฐานผลติภณัฑช์มุชนสู่สากล โดยพฒันาอาชพีใหป้ระชาชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส่งเสรมิ

แหลง่ทนุชมุชนเพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทนุ ตลอดจนพฒันาผลติภณัฑช์มุชนโดยใชท้นุทางวฒันธรรม ภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่เพือ่ต่อยอด  เชงิพาณิชย ์และส่งเสรมิช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน ผูน้าํชมุชน ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการชมุชน

  กลุม่อาชพี วสิาหกจิชมุชน องคก์รเกษตร และสหกรณ์



 แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 

 งบประมาณปี 2560 จ านวน 4,889.7511 ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 1.3  รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑช์มุชนเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10 ของปีที่ผ่านมา ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : ประชาชนในหมู่บา้นเป้าหมายมรีายไดเ้ฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 (หมู่บา้นเป้าหมายตาม

แผนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 23,589 หมู่บา้น) 

ตวัช้ีวดัที่ 1.2 : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายที่เขา้ถงึแหลง่ทุนเพือ่ประกอบอาชพี

หรือแกป้ญัหาหนี้สนิ (รอ้ยละ 100 : 2,131,363 ราย/แห่ง/องคก์ร) 

4. แผนภาพความเช่ือมโยง

หน่วยงานเจา้ภาพ :  
กรมการพฒันาชมุชน 

เป้าหมาย 

แนวทางที่ 1.1.1 : สรา้งสมัมาชพีชมุชน โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง แนวทางที่ 1.3.2 : ส่งเสริมช่องทาง

การตลาด 

แนวทางที่ 1.2.1 : สรา้งโอกาสประชาชนใหเ้ขา้ถงึแหลง่ทุนและสรา้ง 

ธรรมาภบิาล 

แนวทางที่ 1.3.1 : พฒันาคุณภาพผลติภณัฑช์มุชนใหเ้ป็น 

ที่ตอ้งการของตลาด 

จ านวนแผนชมุชนระดบั

ต าบล 6,095 ต าบล มกีาร

น าไปใชใ้นการพฒันาอาชพี 

จ านวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บั

การพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐาน 7,791 ผลติภณัฑ ์

จ านวนช่องทางการตลาด 

77,908 คร ัง้ 

กระทรวงพาณิชย ์

1.กรมการคา้ภายใน 

2. กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้  

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการพฒันาชมุชน

กระทรวงศึกษา 

1. มหาวทิยาลยัวลยั

ลกัษณ ์

กระทรวงมหาดไทย 

1.กรมการพฒันาชมุชน

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1.ส  านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

2.มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.กรมประมง   2.กรมปศสุตัว ์  3.กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

กระทรวงพาณิย ์       

1.กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

กระทรวงมหาดไทย        

1.กรมการพฒันาชมุชน 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1.ส  านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2.กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร   

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 2.มหาวทิยาลยับูรพา 

3.มหาวทิยาลยัทกัษิณ     4.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1.กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

รฐัวิสาหกิจ 

1.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

จ านวนประชาชน ผูป้ระกอบการ

กลุม่อาชพี องคก์รเกษตรสหกรณ ์

สามารถเขา้ถงึแหลง่ทุนดอกเบี้ยต า่ 

(2,115,513 ราย/แห่ง/องคก์ร) 

จ านวนประชาชน เกษตรกร

และผูย้ากจนที่สามารถ

แกป้ญัหาหนี้สนิ 15,850 ราย 

จ านวนประชาชนที่ไดร้บั

การส่งเสริมอาชพี 

471,780 ราย/ครวัเรอืน 

จ านวนกลุม่อาชพี/

วสิาหกิจชมุชนที่ไดร้บัการ

พฒันา 2,514 กลุม่ 

กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของ

มนุษย ์

1.สถาบนัพฒันา

องคก์รชมุชน 

กระทรวงมหาดไทย 

1.กรมการพฒันาชมุชน

งบประมาณ 

61.2705 ลา้นบาท 

กระทรวงมหาดไทย 

1.กรมการพฒันาชมุชน

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1.ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1.มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

2..มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

3.มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

4.มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

5.มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

1.กรมส่งเสริม

การเกษตร 

รฐัวสิาหกจิ 

1.ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร. 

2.ธนาคารออมสนิ

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1.กองทุนพฒันาสหกรณ์

2.กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา

เกษตรกร 

กระทรวงมหาดไทย 

1.กรมการพฒันาชมุชน

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1.กองทุนหมูบ่า้นและชมุชน

เมอืง 

2.กองทุนหมนุเวยีนเพือ่การ

กูย้มืแก่เกษตรกรและ 

ผูย้ากจน 

3.กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา

เกษตรกร 

งบประมาณ 

305.7363 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

1,010.5341 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

14.3465 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

1,042.8787 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

1,408.7079 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

461.9481 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

584.3290 ลา้นบาท 

จ านวนผูป้ระกอบการชมุชนที่ไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพการผลติ 

ผลติภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการ

ของตลาดจ านวน 15,185 ราย/กลุม่ 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกิจชมุชนเขม้แขง็ประชาชนมคีวามสุขและมรีายไดเ้พิ่มขึ้น 

ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

แนวทาง 
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5. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกจิชมุชนเขม้แข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 4,889,751,100      บาท

ตวัชี้วดัที ่1  ประชาชนในหมู่บา้นเป้าหมายมรีายไดเ้ฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 (หมู่บา้นเป้าหมาย

ตามแผนการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 23,589 หมู่บา้น)

1,086,151,100 บาท

ตวัชี้วดัที ่2  รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ถงึแหลง่ทนุเพือ่ประกอบอาชพีหรอืแกป้ญัหาหนี้สนิ 

(รอ้ยละ 100 : 2,131,363 ราย/แห่ง/องคก์ร)

2,451,586,600 บาท

ตวัชี้วดัที ่3 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10 ของปีทีผ่่านมา 1,352,013,400 บาท

5.1.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 สรา้งสมัมาชีพชมุชน โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 1,086,151,100      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนแผนชมุชนระดบัตาํบล 6,095 ตาํบล มกีารนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชพี 61,270,500       บาท

ตวัชี้วดัที ่2 จาํนวนประชาชนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิอาชพี 471,780 ราย/ครวัเรอืน 1,010,534,100 บาท

ตวัชี้วดัที ่3 จาํนวนกลุม่อาชพี/วสิาหกจิชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันา 2,514 กลุม่ 14,346,500       บาท

5.1.2 แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 สรา้งโอกาสประชาชนใหเ้ขา้ถงึแหลง่ทนุและสรา้งธรรมาภบิาล 2,451,586,600      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนประชาชน ผูป้ระกอบการ กลุม่อาชพี องคก์รเกษตร สหกรณ ์สามารถเขา้ถงึ

แหลง่ทนุดอกเบี้ยตํา่ (2,115,513 ราย/แห่ง/องคก์ร)

1,042,878,700 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 จาํนวนประชาชน เกษตรกรและผูย้ากจนทีส่ามารถแกป้ญัหาหนี้สนิ 15,850 ราย 1,408,707,900 บาท

5.1.3 แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 พฒันาคณุภาพผลติภณัฑช์มุชนใหเ้ป็นที่ตอ้งการของตลาด 767,684,400        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน 7,791 ผลติภณัฑ์ 305,736,300      บาท

ตวัชี้วดัที ่2 จาํนวนผูป้ระกอบการชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพการผลติ ผลติภณัฑ์

ใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดจาํนวน 15,195 ราย/กลุม่

461,948,100      บาท

5.1.4 แนวทางการดาํเนินงานที่ 4 สง่เสริมช่องทางการตลาด 584,329,000        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนช่องทางการตลาด 77,968 คร ัง้ 584,329,000 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,939.2330     0.5240          353.0880        2,596.9061     4,889.7511     

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ -  -  37.5000 -  37.5000

1. สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) -  -  37.5000 -  37.5000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและทุนชมุชนฐาน

รากบนวถิเีศรษฐกิจพอเพยีง

-                 -                 37.5000         -                 37.5000         

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19.5816 -  12.9600 -  32.5416

1. กรมประมง 0.9324 -  3.6000 -  4.5324

โครงการ : โครงการพฒันาขดีความสามารถใน

การแข่งขนัและยกระดบัคุณภาพสนิคา้หน่ึงตาํบล

หน่ึงผลติภณัฑป์ระเภทอาหารและเครื่องดื่ม

0.9324          -                 3.6000          -                 4.5324          

2. กรมปศุสตัว ์ 2.6215 -  -  -  2.6215

โครงการ : โครงการพฒันาขดีความสามารถใน

การแข่งขนัและยกระดบัคุณภาพสนิคา้หน่ึงตาํบล

หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

2.6215          -                 -                 -                 2.6215          

3. กรมสง่เสรมิการเกษตร 14.3465 -  -  -  14.3465

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกิจชมุชน 14.3465         -                 -                 -                 14.3465         

4. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 1.6812 -  9.3600 -  11.0412

โครงการ : โครงการพฒันากลุม่อาชพีสรา้งมลูค่าเพิม่

ในสงักดัสถาบนัเกษตรกร

1.6812 9.3600 11.0412

กระทรวงพาณิชย์ -  -  127.4835 127.4835

1. กรมการคา้ภายใน -  -  -  42.1184 42.1184

โครงการ : โครงการตลาดชมุชนเพือ่ธุรกิจทอ้งถิน่ -                 -                 -                 26.1184         26.1184         

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายในประเทศ

อย่างม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื

-                 -                 -                 16.0000         16.0000         

2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ -  -  -  85.3651 85.3651

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายในประเทศ

อย่างม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื

-                 -                 -                 85.3651         85.3651         

กระทรวงมหาดไทย 1,914.6514 -  -  -  1,914.6514

1. กรมการพฒันาชมุชน 1,914.6514 -  -  -  1,914.6514

โครงการ : โครงการสรา้งสมัมาชพีชมุชนตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

954.4083       -                 -                 -                 954.4083       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการ

 การเงนิชมุชน

168.6764       -                 -                 -                 168.6764       

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

และพฒันาผลติภณัฑช์มุชน

319.0067       -                 -                 -                 319.0067       

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการส่งเสรมิช่องทางการตลาด

ผลติภณัฑช์มุชน

472.5600       -                 -                 -                 472.5600       

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 5.0000 0.5240 112.5280 4.9760 123.0280

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 5.0000 -  43.0000 -  48.0000

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบั

สนิคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

5.0000          -                 43.0000         -                 48.0000         

2. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร -  0.5240 -  4.9760 5.5000

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน -                 0.5240          -                 4.9760          5.5000          

3. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ -  -  69.5280 -  69.5280

โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชนบท -                 -                 69.5280         -                 69.5280         

กระทรวงศึกษาธกิาร -  -  88.1000 13.6539 101.7539

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา -  -  40.0000 -  40.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑแ์ละ

ผูป้ระกอบการ OTOP

-                 -                 40.0000         -                 40.0000         

2. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ -  -  -  2.8500 2.8500

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 -                 2.8500          2.8500          

3. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช -  -  -  1.0211 1.0211

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจรากฐาน

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 -                 1.0211          1.0211          

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี -  -  -  3.3000 3.3000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 -                 3.3000          3.3000          

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม -  -  -  0.7856 0.7856

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 -                 0.7856          0.7856          

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ -  -  -  2.0000 2.0000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 -                 2.0000          2.0000          

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี -  -  -  3.6972 3.6972

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 -                 3.6972          3.6972          

8. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ -  -  1.6000 -  1.6000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 1.6000          -                 1.6000          
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

9. มหาวทิยาลยับูรพา -  -  0.3000 -  0.3000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 0.3000          -                 0.3000          

10. มหาวทิยาลยัทกัษิณ -  -  39.3700 -  39.3700

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 39.3700         -                 39.3700         

11. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ -  -  6.8300 -  6.8300

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                 -                 6.8300          -                 6.8300          

กระทรวงอตุสาหกรรม -  -  -  167.8825 167.8825

1. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม -  -  -  167.8825 167.8825

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมเพือ่เพิม่รายไดแ้ละการลงทุนในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                 -                 -                 3.2490          3.2490          

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพและสรา้ง

ความเขม้แขง็วสิาหกิจชมุชน

-                 -                 -                 164.6335       164.6335       

รฐัวสิาหกจิ -  102.0000 908.8787 1,010.8787

1. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -  -  -  429.5099 429.5099

โครงการ : โครงการมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่

ระดบัหมู่บา้น

-                 -                 -                 429.5099       429.5099       

2. ธนาคารออมสนิ -  -  -  479.3688 479.3688

โครงการ : โครงการมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่

ระดบัหมู่บา้น

-                 -                 -                 479.3688       479.3688       

3. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

-  102.0000 -  102.0000

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมสนิคา้

หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

-                 -                 102.0000       -                 102.0000       

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน -  -  -  1,374.0315 1,374.0315

1. กองทุนหมู่บา้นและชมุชนเมืองแห่งชาติ -  -  -  194.0000        194.0000        

โครงการ : กองทุนหมู่บา้นและชมุชนเมอืงแห่งชาติ -                 -                 -                 194.0000       194.0000       

2. กองทุนหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรและผู ้

ยากจน

-                 -                 -                 550.0000        550.0000        

โครงการ : กองทุนหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มื

แก่เกษตรกรและผูย้ากจน

-                 -                 -                 550.0000       550.0000       

296



งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

3. กองทุนพฒันาสหกรณ์ -                 -                 -                 50.0000         50.0000         

โครงการ : กองทุนพฒันาสหกรณ์ -                 -                 -                 50.0000         50.0000         

4. กองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร -                 -                 -                 580.0315        580.0315        

โครงการ : กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร -                 -                 -                 580.0315       580.0315       

7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 
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8. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               4,889.7511

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิชมุชนเขม้แข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายไดเ้พิม่ข้ึน               4,889.7511

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 :  ประชาชนในหมู่บา้นเป้าหมายมีรายไดเ้ฉลี่ยเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 3 (หมู่บา้น

เป้าหมายตามแผนการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 23,589 หมู่บา้น)

              1,086.1511

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : สรา้งสมัมาชีพชมุชน โดยยดึหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

              1,086.1511

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนแผนชมุชนระดบัตาํบล 6,095 ตาํบล มกีารนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชพี                  61.2705

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  37.5000

1.1 สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)                  37.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและทุนชมุชนฐานราก

บนวถิเีศรษฐกิจพอเพยีง

                 37.5000

กิจกรรม การพฒันาเศรษฐกิจและทุนชมุชนฐานรากบนวถิเีศรษฐกิจพอเพยีง ตาํบล 500                  37.5000

2. กระทรวงมหาดไทย                  23.7705

2.1 กรมการพฒันาชมุชน                  23.7705

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                  23.7705

กิจกรรม บูรณาการแผนชมุชนระดบัตาํบล ตาํบล 6,095                  23.7705

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนประชาชนที่ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพี 471,780 ราย/ครวัเรอืน              1,010.5341

1. กระทรวงมหาดไทย                 930.6378

1.1 กรมการพฒันาชมุชน                 930.6378

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                 930.6378

กิจกรรม สรา้งและพฒันาผูน้าํสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ราย/ครวัเรอืน 471,780                 930.6378

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  69.5280

2.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  69.5280

โครงการที ่1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชนบท                  69.5280

กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชนบท ชมุชน 100                  69.5280

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                  10.3683

3.1 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 2.8500

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 2.8500

กิจกรรม ดาํเนินการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ ราย 200 2.8500

3.2 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 1.0211

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจรากฐานและชมุชนเขม้แขง็ 1.0211

กิจกรรม การเพิม่พนูศกัยภาพศูนยก์ารเรยีนรู ้ ชมุชน 70 1.0211

3.3 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 2.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 2.0000

กิจกรรม การดาํเนินชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง คน 3,000 2.0000

3.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 3.6972

เป้าหมาย
งบประมาณ

298



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 3.6972

กิจกรรม พฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ หมู่บา้น 2 3.6972

3.5 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 0.8000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 0.8000

กิจกรรม ส่งเสรมิการทาํเกษตรอนิทรยี ์บวรบา้นวดัโบสถร์งัสรรคข์า้วคุณธรรม คน 200 0.5000

กิจกรรม ส่งเสรมิธุรกิจที่ย ัง่ยนืบนวถิปีระมงพื้นบา้น คน 300 0.3000

ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนกลุม่อาชพี/วสิาหกิจชมุชนที่ไดร้บัการพฒันา 2,514 กลุม่                  14.3465

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  14.3465

1.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร                  14.3465

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาวสิาหกิจชมุชน                  14.3465

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกิจชมุชน แห่ง 154                  14.3465

ตวัช้ีวดัที่ 1.2 :  รอ้ยละของกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ถงึแหล่งทุนเพือ่ประกอบอาชีพหรอืแกป้ญัหา

หน้ีสนิ (รอ้ยละ 100 : 2,131,363 ราย/แห่ง/องคก์ร)

              2,451.5866

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2.1 : สรา้งโอกาสประชาชนใหเ้ขา้ถงึแหล่งทุนและ

สรา้งธรรมาภบิาล

              2,451.5866

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนประชาชน ผูป้ระกอบการ กลุม่อาชพี องคก์รเกษตร สหกรณ ์

สามารถเขา้ถงึแหลง่ทุนดอกเบี้ยตํา่ (2,115,513 ราย/แห่ง/องคก์ร)

             1,042.8787

1. รฐัวสิาหกิจ                 908.8787

1.1 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร                 429.5099

โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัหมู่บา้น                 429.5099

กิจกรรม ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อกองทุนหมู่บา้นและ

ชมุชนเมอืง ภายใตม้าตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัหมู่บา้นของรฐับาล

ราย 1,115,000                 429.5099

1.2 ธนาคารออมสนิ                 479.3688

โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัหมู่บา้น                 479.3688

กิจกรรม ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อกบักองทุนหมู่บา้น

และชมุชนเมอืง

ราย 1,000,000                 479.3688

2. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 134.0000

2.1 กองทุนพฒันาสหกรณ์                  50.0000

โครงการที่ 1 : กองทุนพฒันาสหกรณ์                  50.0000

กิจกรรม สนบัสนุนเงนิกูใ้นการลดตน้ทุนเพือ่พฒันาศกัยภาพการดาํเนินงาน

ของสหกรณ์

สหกรณ์ 93                  50.0000

2.2 กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร                  84.0000

โครงการที่ 1 : กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร                  84.0000

กิจกรรม ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร องคก์ร 420                  84.0000

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนประชาชน เกษตรกรและผูย้ากจนที่สามารถแกป้ญัหาหน้ีสนิ 

15,850 ราย

             1,408.7079

1. กระทรวงมหาดไทย                 168.6764
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เป้าหมาย
งบประมาณ

1.1 กรมการพฒันาชมุชน                 168.6764

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการการเงนิชมุชน                 168.6764

กิจกรรม ส่งเสรมิการดาํเนินงานสถาบนัการจดัการเงนิทุนชมุชน ราย/ครวัเรอืน 10,000                 168.6764

2. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน              1,240.0315

2.1 กองทุนหมู่บา้นและชมุชนเมอืงแห่งชาติ                 194.0000

โครงการที่ 1 : กองทุนหมู่บา้นและชมุชนเมอืงแห่งชาติ                 194.0000

กิจกรรม กิจกรรมบรหิารจดัการกองทุน ครวัเรอืน 2,000                 194.0000

2.2 กองทุนหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน                 550.0000

โครงการที่ 1 : กองทุนหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน                 550.0000

กิจกรรม สนบัสนุนเงนิกองทุนหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน ราย 1,450                 550.0000

2.3 กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร                 496.0315

โครงการที่ 1 : กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร                 496.0315

กิจกรรม แกไ้ขปญัหาหน้ีสนิเกษตรกร ราย 2,400                 496.0315

ตวัช้ีวดัที่ 1.3 : รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนเพิม่ข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 10 ของ

ปีที่ผ่านมา

              1,352.0134

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.3.1 : พฒันาคุณภาพผลติภณัฑช์มุชนใหเ้ป็นที่ตอ้งการ

ของตลาด

                767.6844

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน 7,791 ผลติภณัฑ์                 305.7363

1. กระทรวงมหาดไทย                 231.9081

1.1 กรมการพฒันาชมุชน                 231.9081

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและพฒันา

ผลติภณัฑช์มุชน

                231.9081

กิจกรรม พฒันาผลติภณัฑช์มุชน ผลติภณัฑ์ 7,187                 231.9081

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  43.3000

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                  40.0000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการ OTOP                  40.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการ OTOP ผลติภณัฑ์ 100                  40.0000

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 3.3000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 3.3000

กิจกรรม พฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ ผลติภณัฑ์ 4 3.3000

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  30.5282

3.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  30.5282

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัศกัยภาพและสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกิจชมุชน                  30.5282

กิจกรรม พฒันาผลติภณัฑห์น่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ์ ราย/ผลติภณัฑ์ 500                  30.5282

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนผูป้ระกอบการชมุชนที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพการผลติ ผลติภณัฑ์

ใหต้รงตามความตอ้งการของตลาด จาํนวน 15,195 ราย/กลุม่

                461.9481

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  18.1951
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เป้าหมาย
งบประมาณ

1.1 กรมประมง 4.5324

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบั

คุณภาพสนิคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑป์ระเภทอาหารและเครื่องดื่ม

4.5324

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์ กลุม่ 12 4.5324

1.2 กรมปศุสตัว ์ 2.6215

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัคุณภาพ

สนิคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

2.6215

กิจกรรม พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัคุณภาพสนิคา้

หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

กลุม่ 15 2.6215

1.3 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  11.0412

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันากลุม่อาชพีสรา้งมลูค่าเพิม่ในสงักดัสถาบนัเกษตรกร                  11.0412

กิจกรรม พฒันากลุม่อาชพีสรา้งมลูค่าเพิม่ในสงักดัสถาบนัเกษตรกร กลุม่ 156                  11.0412

2. กระทรวงพาณิชย์                  16.5145

2.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                  16.5145

โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างม ัน่คง ม ัง่ค ัง่

และย ัง่ยนื

                 16.5145

กิจกรรม สรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑแ์ละเครอืข่ายการตลาด ราย 400                  16.5145

3. กระทรวงมหาดไทย                  87.0986

3.1 กรมการพฒันาชมุชน                  87.0986

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและพฒันา

ผลติภณัฑช์มุชน

                 87.0986

กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน ราย 10,496                  87.0986

4. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  53.5000

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  48.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบัสนิคา้หน่ึงตาํบล

หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

                 48.0000

กิจกรรม การส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการยกระดบั

ผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ราย 86                  48.0000

4.2 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 5.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันามาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน 5.5000

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑป์ลาสม้ใหไ้ดม้าตรฐาน ราย 13 5.5000

5. กระทรวงศึกษาธกิาร                  47.2856

5.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 0.7856

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 0.7856

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราย 1,000 0.7856

5.2 มหาวทิยาลยับูรพา 0.3000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 0.3000
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เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม ดาํเนินการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ ราย 40 0.3000

5.3 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                  39.3700

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                  39.3700

กิจกรรม ดาํเนินการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ กลุม่ 2                  39.3700

5.4 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 6.8300

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 6.8300

กิจกรรม การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ ราย 450 6.8300

6. กระทรวงอตุสาหกรรม                 137.3543

6.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                 137.3543

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่รายไดแ้ละ

การลงทุนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.2490

กิจกรรม พฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การสรา้งงานที่ย ัง่ยนืในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

คน 90 3.2490

โครงการที่ 2 : โครงการยกระดบัศกัยภาพและสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกิจชมุชน                 134.1053

กิจกรรม ยกระดบัศกัยภาพและสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกิจชมุชน ราย/คน 1,090                  97.9507

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพผูผ้ลติสนิคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ์ ราย 935                  36.1546

7. รฐัวสิาหกิจ                 102.0000

7.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                 102.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันานวตักรรมสนิคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)                 102.0000

กิจกรรม พฒันานวตักรรมสนิคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) ราย 400                 102.0000

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.3.2 : สง่เสรมิช่องทางการตลาด                 584.3290

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนช่องทางการตลาด 77,908 คร ัง้                 584.3290

1. กระทรวงพาณิชย์                 110.9690

1.1 กรมการคา้ภายใน                  42.1184

โครงการที่ 1 : โครงการตลาดชมุชนเพือ่ธุรกิจทอ้งถิน่                  26.1184

กิจกรรม ส่งเสรมิพฒันาและจดัต ัง้ตลาดชมุชน แห่ง 77                  26.1184

โครงการที ่2 : โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างม ัน่คง ม ัง่ค ัง่

และย ัง่ยนื

                 16.0000

กิจกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายในประเทศ คร ัง้ 20                  16.0000

1.2 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                  68.8506

โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างม ัน่คง ม ัง่ค ัง่

และย ัง่ยนื

                 68.8506

กิจกรรม ขยายช่องทางการตลาดสนิคา้ชมุชน ช่องทาง 3                  68.8506

2. กระทรวงมหาดไทย                 472.5600

2.1 กรมการพฒันาชมุชน                 472.5600

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิช่องทางการตลาดผลติภณัฑช์มุชน                 472.5600

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาช่องทางการตลาด คร ัง้ 77,867                 472.5600
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เป้าหมาย
งบประมาณ

3. กระทรวงศึกษาธกิาร 0.8000

3.1 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 0.8000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 0.8000

กิจกรรม ปลูกกลา้รา้นคา้สหกรณคุ์ณธรรม มวล. เพือ่ชมุชน แห่ง 1 0.8000

303



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิชมุชนเขม้แข็ง ประชาชนมีความสขุและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 1.1  : ประชาชนในหมู่บา้นเป้าหมายมีรายไดเ้ฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3 (หมู่บา้น

เป้าหมายตามแผนการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 23,589 หมู่บา้น)

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1  : สรา้งสมัมาชีพชมุชน โดยยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ตวัช้ีวดัที่ 1  : จาํนวนแผนชมุชนระดบัตาํบล 6,095 ตาํบล มีการนําไปใชใ้นการพฒันาอาชีพ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและทนุชมุชนฐานรากบนวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง 37,500,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 37,500,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,500,000             บาท

1) สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและทนุชมุชนตามแนวทางเศรษฐกจิฐานราก 37,500,000             บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการสรา้งสมัมาชีพชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 23,770,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 23,770,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,770,500             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายการบูรณาการแผนชมุชนระดบัตาํบล 23,770,500             บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2  : จาํนวนประชาชนที่ไดร้บัการส่งเสรมิอาชีพ 471,780 ราย/ครวัเรอืน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการสรา้งสมัมาชีพชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 930,637,800           บาท

1. งบดาํเนินงาน 930,637,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 930,637,800           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายการสรา้งสมัมาชพีชมุชน 930,637,800           บาท
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กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท 69,528,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 69,528,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 69,528,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 19,528,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยใีนพื้นทีช่มุชน ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี100 ชมุชน 50,000,000             บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 2,850,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,850,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 2,850,000              บาท

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิรากฐานและชมุชนเขม้แข็ง 1,021,100              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,021,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่พนูศกัยภาพศูนยก์ารเรยีนรูท้างไกลเศรษฐกจิพอเพยีง

ใหเ้ป็นคลงัปญัญาการเรยีนรูต้ลอดชวีติในระดบัชาติ 1,021,100              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 2,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 2,000,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 3,697,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,697,200              บาท

1) โครงการเศรฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็จงัหวดัอดุรธานี 3,697,200              บาท

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 800,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 800,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 800,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการปลูกกลา้รา้นคา้สหกรณ์คณุธรรม มวล. เพือ่ชมุชน 800,000                บาท
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ตวัช้ีวดัที่ 3  : จาํนวนกลุ่มอาชีพ/วสิาหกจิชมุชนที่ไดร้บัการพฒันา 2,514 กลุ่ม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสรมิการเกษตร 14,346,500             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิชมุชน 14,346,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 14,346,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,346,500             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,420,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,926,500              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1.2  :  รอ้ยละของกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ถงึแหล่งทนุเพื่อประกอบอาชีพหรอื

แกป้ญัหาหน้ีสนิ (รอ้ยละ 100 : 2,131,363 ราย/แห่ง/องคก์ร)

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2.1  : สรา้งโอกาสประชาชนใหเ้ขา้ถงึแหล่งทนุและสรา้ง

ธรรมาภบิาล

ตวัช้ีวดัที่ 1  : จาํนวนประชาชน ผูป้ระกอบการ กลุม่อาชีพ องคก์รเกษตร สหกรณ์ 

สามารถเขา้ถงึแหล่งทนุดอกเบี้ยตํา่ (2,115,513 ราย/แห่ง/องคก์ร)

รฐัวสิาหกจิ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการ : โครงการมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัหมู่บา้น 429,509,900           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 429,509,900           บาท

1) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อกองทนุหมู่บา้นและชมุชนเมอืง ภายใต ้

มาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัหมู่บา้นของรฐับาล 429,509,900           บาท

ธนาคารออมสนิ

โครงการ : โครงการมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัหมู่บา้น 479,368,800           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 479,368,800           บาท

1) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อกบักองทนุหมู่บา้นและชมุชนเมอืง 479,368,800           บาท

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

กองทนุพฒันาสหกรณ์

โครงการ : กองทนุพฒันาสหกรณ์ 50,000,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 50,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การดาํเนนิธุรกจิของสหกรณ์ 50,000,000             บาท

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร

โครงการ : กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 84,000,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 84,000,000             บาท

1) กองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 84,000,000             บาท
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ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนประชาชน เกษตรกรและผูย้ากจนที่สามารถแกป้ญัหาหน้ีสนิ 

15,850 ราย

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการการเงนิชมุชน 168,676,400           บาท

1. งบดาํเนินงาน 168,676,400           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 168,676,400           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายการบรหิารจดัการหนี้ชมุชน 168,676,400           บาท

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 

กองทนุหมู่บา้นและชมุชนเมืองแห่งชาติ 194,000,000           บาท

โครงการ : กองทนุหมู่บา้นและชมุชนเมืองแห่งชาติ 194,000,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 194,000,000           บาท

1) บรหิารจดัการกองทนุ 194,000,000            บาท

กองทนุหมนุเวยีนเพื่อการกูย้ืมแก่เกษตรกรและผูย้ากจน

โครงการ : กองทนุหมนุเวยีนเพื่อการกูย้ืมแก่เกษตรกรและผูย้ากจน 550,000,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 550,000,000           บาท

1) กองทนุหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน 550,000,000            บาท

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร

โครงการ : กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 496,031,500           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 496,031,500           บาท

1) กองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 496,031,500            บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1.3  : รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 10 ของปีที่

ผ่านมา

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3.1 : พฒันาคณุภาพผลติภณัฑช์มุชนใหเ้ป็นที่ตอ้งการ 

ของตลาด

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน 7,791 ผลติภณัฑ ์

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการและพฒันาผลติภณัฑช์มุชน 231,908,100           บาท

1. งบดาํเนินงาน 231,908,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 231,908,100           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาผลติภณัฑช์มุชน 231,908,100           บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการ OTOP 40,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 40,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 40,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาผลติภณัฑ์

และผูป้ระกอบการ OTOP 40,000,000             บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 3,300,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,300,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาวุน้นํา้มะพรา้วสมนุไพรเพือ่สุขภาพในเชงิพาณิชย์ 3,300,000              บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพและสรา้งความเขม้แข็งวสิาหกจิชมุชน 30,528,200             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 30,528,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการผลติผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 9,832,900              บาท

20,695,300             บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนผูป้ระกอบการชมุชนที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพการผลติ

ผลติภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของตลาด จาํนวน 15,185 ราย/กลุ่ม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

โครงการ : โครงการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัคณุภาพสนิคา้

หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑป์ระเภทอาหารและเครื่องดื่ม 4,532,400              บาท

1. งบดาํเนินงาน 932,400                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 932,400                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 340,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 205,800                บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,600                  บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 20,000                  บาท

(5) วสัดงุานบา้นงานครวั 10,000                  บาท

(6) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 306,000                บาท

(7) วสัดกุารเกษตร 30,000                  บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,600,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนปจัจยัการผลติผูผ้ลติ 3,600,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์เชงิสรา้งสรรคท์ีม่อีตัลกัษณ์ของภมูภิาคสู่สากล
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กรมปศสุตัว ์

โครงการ : โครงการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัคณุภาพสนิคา้

หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) 2,621,500              บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,621,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,621,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 100,000                บาท

(2) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 576,000                บาท

(3) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,000,500              บาท

(4) วสัดเุครือ่งแต่งกาย 495,000                บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 450,000                บาท

กรมส่งเสรมิสหกรณ์

โครงการ : โครงการพฒันากลุ่มอาชีพสรา้งมูลค่าเพิ่มในสงักดัสถาบนัเกษตรกร 11,041,200             บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,681,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,681,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,570,800              บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 110,400                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 9,360,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,360,000              บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 9,360,000              บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,360,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 156 หน่วย)

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างมัน่คง มัง่ค ัง่ และยัง่ยืน 16,514,500             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 16,514,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่มลูค่าและพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาด OTOP ไทย

สู่สากล 16,514,500             บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการและพฒันาผลติภณัฑช์มุชน

1. งบดาํเนินงาน 87,098,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 87,098,600             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาผูป้ระกอบการชมุชน 87,098,600             บาท
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กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบัสนิคา้

             หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) 48,000,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการ

    ยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 5,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 43,000,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 43,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการ

ยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 43,000,000             บาท

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน 5,500,000 บาท

1. งบลงทนุ                 524,000 บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง                 524,000 บาท

 1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์                 524,000 บาท

 1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์                 524,000 บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท                 524,000 บาท

       รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2. งบรายจา่ยอืน่               4,976,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑป์ลาสม้

ใหไ้ดม้าตรฐาน               4,976,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง

1. งบรายจา่ยอืน่ 785,600                บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์OTOP ของกลุม่

ภาคเหนอืตอนลา่ง 785,600                บาท

มหาวทิยาลยับูรพา

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 300,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 300,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 300,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 300,000                บาท
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มหาวทิยาลยัทกัษิณ

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 39,370,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 39,370,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,370,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 39,370,000             บาท

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 6,830,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,830,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,830,000              บาท

1) โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ (บูรณาการ) 6,830,000              บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายไดแ้ละการ

ลงทนุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,249,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,249,000              บาท

3,249,000              บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพและสรา้งความเขม้แข็งวสิาหกจิชมุชน 134,105,300           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 134,105,300           บาท

39,993,200             บาท

12,100,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมชมุชน 45,857,500             บาท

11,044,500             บาท

10,681,100             บาท

10,640,000             บาท

3,789,000              บาท

รฐัวสิาหกจิ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมสนิคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) 102,000,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 102,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 102,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 102,000,000            บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบักระบวนการผลติผลติภณัฑผู์ผ้ลติสนิคา้หนึ่งตาํบล หนึ่งผลติภณัฑ์

ดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและรวมกลุม่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑห์นึ่งตาํบล หนึ่งผลติภณัฑ์

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การสรา้งงานทีย่ ัง่ยนืในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาธุรกจิอตุสาหกรรมโดยใชท้นุทางวฒันธรรมและภมูปิญัญา

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาตามโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรใินพื้นทีต่่างๆ

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการ ผูผ้ลติสนิคา้หนึ่งตาํบล หนึ่งผลติภณัฑก์า้วสู่สงัคมดจิทิลั

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการ ผูผ้ลติสนิคา้หนึ่งตาํบล หนึ่งผลติภณัฑร์ุ่นใหม่
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แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3.2  : ส่งเสรมิช่องทางการตลาด

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนช่องทางการตลาด 77,908 ครัง้

กระทรวงพาณิชย์

กรมการคา้ภายใน

โครงการ : โครงการตลาดชมุชนเพื่อธุรกจิทอ้งถิ่น 26,118,400             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 26,118,400             บาท

1) โครงการตลาดชมุชนเพือ่ธุรกจิทอ้งถิน่ 26,118,400             บาท

โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างมัน่คง มัง่ค ัง่ และยัง่ยืน 16,000,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 16,000,000             บาท

1) โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื 16,000,000             บาท

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างมัน่คง มัง่ค ัง่ และยัง่ยืน 68,850,600             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 68,850,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสนิคา้ชมุชน Offline 2 Online (B2C) 50,580,600             บาท

2) ค่าใชจ่้ายคา้ส่ง-ปลกีไทยสู่ชมุชน 18,270,000             บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิช่องทางการตลาดผลติภณัฑช์มุชน 472,560,000           บาท

1. งบดาํเนินงาน 472,560,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 472,560,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายการส่งเสรมิและพฒันาช่องทางการตลาด 472,560,000           บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง 800,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 800,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 800,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการปลูกกลา้รา้นคา้สหกรณ์คณุธรรม มวล. เพือ่ชมุชน 800,000                บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

พื้นทีป่ฏรูิปทีด่นิ และพื้นทีนิ่คมสรา้งตนเอง

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

และส่งเสรมิอาชพีเพือ่สรา้งรายไดแ้ละพฒันาคุณภาพชวีติ ตลอดจนสนบัสนุนการดาํเนินงาน และกลไก

การขบัเคลือ่นการจดัการปญัหาทีด่นิทาํกนิ รวมท ัง้การตดิตามและประเมนิผล

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 6 กระทรวง 15 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาที่ดินทาํกนิ

190,229,600                  

272,038,400                  

เพือ่ใหป้ระชาชนและเกษตรกรผูย้ากไร ้ไดร้บัการจดัทีด่นิ ทีอ่ยู่อาศยัและมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น โดยสนบัสนุน

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน, เกษตรกรผูย้ากไร ้

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ป่าสงวนแห่งชาต,ิ ป่าไมถ้าวร, ทีร่าชพสัดุ, ทีส่าธารณประโยชน,์ พื้นทีป่่าชายเลน

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

การจดัหาทีด่นิ จดัทีด่นิทาํกนิและใชป้ระโยชนท์ีด่นิใหถ้กูตอ้งเหมาะสม ตลอดจนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน



4. แผนภาพความเชื� อมโยง

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาที� ดินทาํกนิ 
งบประมาณปี 2560 จาํนวน  272.0384  ลา้นบาท 

เป้าหมายที�  1 : การจดัหาที ดนิ 

แนวทาง 

จาํนวนที ดนิที นาํมาจดัใหผู้ย้ากไร ้104 พื*นที  50 จงัหวดั 314,801 
ไร่ 

แนวทางที�  1.1.1 : สาํรวจ ตรวจสอบ จดัทาํขอ้มลูที ดนิ และ
แผนที ขอบเขตที ดนิที จะจดัใหแ้ก่ผูย้ากไรท้ี ไม่มทีี ดนิทาํกนิและที 
อยู่อาศยั พรอ้มดว้ยรายชื อผูค้รอบครอง 

ตวัชี'วดั 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์
1. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ� งแวดลอ้ม 
1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั ง
2. กรมป่าไม ้

กระทรวงการคลงั 
1. กรมธนารกัษ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. สาํนกังานการปฏริูปที ดนิเพื อเกษตรกรรม
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ� งแวดลอ้ม 
1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั ง
2. กรมป่าไม ้
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมที ดนิ

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดลอ้ม 

งบประมาณ 
69.7470  ลา้นบาท 

งบประมาณ 
23.7937  ลา้นบาท งบประมาณ 

เป้าหมาย 

ตวัชี'วดั 
ตวัชี'วดัที�  1.1 : จาํนวนที ดนิที นาํมาจดัใหผู้ย้ากไร ้104 พื*นที  
50 จงัหวดั  314,801 ไร่  

เป้าหมายที�  2 : การจดัที ดนิ 

ตวัชี'วดัที�  2.1 : จาํนวนผูย้ากไรท้ี ไดร้บัการจดัที ดนิ 11,310 
ราย  35 พื*นที   30 จงัหวดั  102,427 ไร่  

แนวทางที�  2.1.1 :  สาํรวจตรวจสอบ และจดัทาํขอ้มลูผูย้ากไรท้ี 
ไม่มทีี ดนิทาํกนิและที อยู่อาศยั และกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดั
ที ดนิและจดัที ดนิใหแ้ก่ผูย้ากไรท้ี ไม่มทีี ดนิทาํกนิและที อยู่อาศยั 

จาํนวนผูย้ากไรท้ี ไดร้บัการจดัที ดนิทาํกนิ 11,310 ราย 35 พื*นที  
30 จงัหวดั 102,427 ไร่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมประมง
2. กรมปศุสตัว ์
3. กรมพฒันาที ดนิ
4. กรมส่งเสรมิการเกษตร
5. กรมส่งเสรมิสหกรณ์
6. กรมหม่อนไหม
7. สาํนกังานการปฏริูปที ดนิเพื อเกษตรกรรม
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ� งแวดลอ้ม  
1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั ง

งบประมาณ 
146.9192  ลา้นบาท 

เป้าหมายที�  3 : การส่งเสรมิและพฒันาอาชพี 

ตวัชี'วดัที�  3.1 :  จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
อาชพี 11,310 ราย  35 พื*นที   30 จงัหวดั  102,427 ไร่ 

แนวทางที�  3.1.1 : ส่งเสรมิและพฒันาอาชพี การตลาด พฒันา
ระบบสาธารณูปโภค พฒันาคณุภาพชวีติและสรา้งรายไดใ้น
รูปแบบสหกรณห์รอืรูปแบบอื น ที เหมาะสม 

จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี 11,310 ราย 35 
พื*นที  30 จงัหวดั 102,427 ไร่ 

สาํนกันายกรฐัมนตรี 
1. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ� งแวดลอ้ม 
1. สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดลอ้ม
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมการปกครอง
2. กรมที ดนิ

งบประมาณ 
31.5785  ลา้นบาท 

เป้าหมายที�  4 : งานอาํนวยการ 

ตวัชี'วดัที�  4.1 : การประสานและตดิตามในการจดัหาที ดนิ การ
จดัที ดนิ และการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

แนวทางที�  4.1.1 : การประสานและตดิตามในการจดัหาที ดนิ 
การจดัที ดนิ และการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

การประสานและตดิตามในการจดัหาที ดนิ การจดัที ดนิ และการ
ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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5. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 การจดัหาที่ดิน 69,747,000       บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนทีด่นิทีน่าํมาจดัใหผู้ย้ากไร ้104 พื้นที ่50 จงัหวดั 314,801 ไร่ 69,747,000 บาท

5.1.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 สาํรวจ ตรวจสอบ จดัทาํขอ้มูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินที่จะจดั

ใหแ้กผู่ย้ากไรท้ี่ไม่มีที่ดินทาํกนิและที่อยูอ่าศยั พรอ้มดว้ยรายช่ือผูค้รอบครอง

69,747,000       บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนทีด่นิทีน่าํมาจดัใหผู้ย้ากไร ้104 พื้นที ่50 จงัหวดั 314,801 ไร่ 69,747,000 บาท

5.2 เป้าหมายที ่2 การจดัที่ดิน 23,793,700       บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนผูย้ากไรท้ีไ่ดร้บัการจดัทีด่นิ 11,310 ราย 35 พื้นที ่30 จงัหวดั 23,793,700 บาท

102,427ไร่

5.2.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 สาํรวจตรวจสอบ และจดัทาํขอ้มูลผูย้ากไรท้ี่ไม่มีที่ดินทาํกนิและที่อยู่

อาศยั และกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัที่ดินและจดัที่ดินใหแ้กผู่ย้ากไรท้ี่ไม่มีที่ดินทาํกนิและที่อยูอ่าศยั

23,793,700       บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนผูย้ากไรท้ีไ่ดร้บัการจดัทีก่นิ 11,310 ราย 35 พื้นที ่30 จงัหวดั 102,427ไร่ 23,793,700     บาท

5.3 เป้าหมายที่ 3 การสง่เสริมและพฒันาอาชีพ 146,919,200      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี 11,310 ราย 35 พื้นที ่30 จงัหวดั 146,919,200 บาท

102,427 ไร่

5.3.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 สง่เสริมและพฒันาอาชีพ การตลาด พฒันาระบบสาธารณูปโภค 

พฒันาคณุภาพชีวติและสรา้งรายไดใ้นรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอืน่ทีเ่หมาะสม

150,919,200      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี 11,310 ราย 35 พื้นที ่30 จงัหวดั 150,919,200 บาท

102,427 ไร่

5.4 เป้าหมายที่ 4 งานอาํนวยการ 31,578,500       บาท

ตวัชี้วดัที ่1 การประสานและตดิตามในการจดัหาทีด่นิ การจดัทีด่นิ และการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

31,578,500 บาท

5.4.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 การประสานและตดิตามในการจดัหาที่ดิน การจดัที่ดิน และการ

สง่เสริมและพฒันาอาชีพเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ

31,578,500       บาท

ตวัชี้วดัที ่1 การประสานและตดิตามในการจดัหาทีด่นิ การจดัทีด่นิ และการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

31,578,500 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 175.1650        50.2713         34.2300         12.3721        272.0384        

สาํนกันายกรฐัมนตรี -  -  -  2.1165 2.1165

1. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติ

-  -  -  2.1165 2.1165

โครงการ : โครงการประเมนิผลสมัฤทธิ์ในการ

ดาํเนินการจดัที่ดนิทาํกินใหช้มุชน

-                 -                 -                 2.1165          2.1165          

กระทรวงการคลงั 0.2390 -  -  -  0.2390

1. กรมธนารกัษ์ 0.2390 -  -  -  0.2390

โครงการ : โครงการจดัที่ดนิทาํกินภายใตน้โยบาย

คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ

0.2390          -                 -                 -                 0.2390          

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 13.0510 -  -  -  13.0510

1. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 13.0510 -  -  -  13.0510

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกิน 13.0510         -                 -                 -                 13.0510         

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 55.7275 41.4658 34.2300 7.2556 138.6789

1. กรมประมง 9.2700 -  -  -  9.2700

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

9.2700          -                 -                 -                 9.2700          

2. กรมปศุสตัว ์ 2.4647 -  7.2300 -  9.6947

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

2.4647          -                 7.2300          -                 9.6947          

3. กรมพฒันาที่ดิน 22.5875 -  -  -  22.5875

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

22.5875         -                 -                 -                 22.5875         

4. กรมสง่เสรมิการเกษตร 2.0000 -  -  -  2.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

2.0000          -                 -                 -                 2.0000          

5. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 4.5360 -  27.0000 -  31.5360

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

4.5360          -                 27.0000         -                 31.5360         

6. กรมหม่อนไหม -  -  -  7.2556 7.2556

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพ

การผลติหม่อนไหมและฝ้าย

-                 -                 -                 7.2556          7.2556          

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

7. สาํนกังานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 10.8693 41.4658 -  -  52.3351

โครงการ : โครงการจดัที่ดนิเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกิน

ของเกษตรกร

7.9733          0.7474          -                 -                 8.7207          

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

2.8960          40.7184         -                 -                 43.6144         

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 100.9663 8.8055 -  3.0000 112.7718

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 30.2115 8.8055 -  -  39.0170

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการปลูกป่าชายเลน

เศรษฐกิจชมุชน

17.1555         3.8055          -                 -                 20.9610         

โครงการ : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดนิเพือ่ดาํเนินการ

จดัที่ดนิใหช้มุชนและการบรกิารดา้นการอนุญาตในพื้นที่

ป่าชายเลน

9.5560          5.0000          -                 -                 14.5560         

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบการปฎบิตัิตาม

เงือ่นไขการอนุญาตและตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี่ดนิ

3.5000          -                 -                 -                 3.5000          

2. กรมป่าไม ้ 51.5240 -  -  -  51.5240

โครงการ : โครงการจดัที่ดนิใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาส

อย่างท ัว่ถงึ และเป็นธรรม

9.3840          -                 -                 -                 9.3840          

โครงการ : โครงการจดัหาที่ดนิใหป้ระชาชน

ผูด้อ้ยโอกาสอย่างท ัว่ถงึ และเป็นธรรม

42.1400         -                 -                 -                 42.1400         

3. สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

19.2308 -  -  3.0000 22.2308

โครงการ : โครงการจดัการปญัหาที่ดนิทาํกิน 19.2308         -                 -                 3.0000          22.2308         

กระทรวงมหาดไทย 9.1812 -  -  -  9.1812

1. กรมการปกครอง 6.0000 -  -  -  6.0000

โครงการ : โครงการสนบัสนุนแผนงานการจดัการ

ปญัหาที่ดนิทาํกินในหนา้ที่ฝ่ายปกครอง

6.0000          -                 -                 -                 6.0000          

2. กรมที่ดิน 3.1812 -  -  -  3.1812

โครงการ : โครงการจดัทาํขอ้มลูที่ดนิเพือ่การจดัการ

ที่ดนิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ 

(คทช.)

1.9500          -                 -                 -                 1.9500          

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการจดัที่ดนิทาํ

กินและอยู่อาศยัใหช้มุชนในที่ดนิสาธารณประโยชนต์าม

นโยบายรฐับาล

1.2312          -                 -                 -                 1.2312          

7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 
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8. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น 272.0384                

เป้าหมายที่ 1 : การจดัหาที่ดิน 69.7470                 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : จาํนวนที่ดินที่นํามาจดัใหผู้ย้ากไร ้104 พื้นที่ 50 จงัหวดั 314,801 ไร่ 69.7470                 

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : สาํรวจ ตรวจสอบ จดัทําขอ้มูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขต

ที่ดินที่จะจดัใหแ้ก่ผูย้ากไรท้ี่ไม่มีที่ดินทํากนิและที่อยู่อาศยั พรอ้มดว้ยรายช่ือผูค้รอบครอง

69.7470                 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนที่ดนิที่นาํมาจดัใหผู้ย้ากไร ้104 พื้นที่ 50 จงัหวดั 314,801 ไร่ 69.7470                 

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 13.0510                 

1.1 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 13.0510                 

โครงการที่ 1 : โครงการแกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกิน 13.0510                 

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ไร่ 210,000 10.2125                 

กิจกรรม พฒันาที่ดนิและทรพัยากรดนิเพือ่จดัใหป้ระชาชนมทีี่อยู่อาศยั ไร่ 10,553 2.8385                   

และที่ดนิทาํกิน

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 56.6960                 

2.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 14.5560                 

โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดนิเพือ่ดาํเนินการจดัที่ดนิใหช้มุชน 14.5560                 

และการบรกิารดา้นการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน

กิจกรรม สาํรวจตรวจสอบจดัทาํขอ้มลูที่ทาํกินและแผนที่ขอบเขตใชท้ี่ดนิ ไร่ 5,000 11.5280                 

ป่าชายเลน

กิจกรรม ตรวจสอบแปลงที่ดนิเพือ่ดาํเนินการจดัที่ดนิใหช้มุชนและการบรกิาร ไร่ 5,000 3.0280                   

ดา้นการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน

2.2 กรมป่าไม ้ 42.1400                 

โครงการที่ 1 : โครงการจดัหาที่ดนิใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสอย่างท ัว่ถงึ 42.1400                 

และเป็นธรรม

กิจกรรม โครงการสาํรวจ ตรวจสอบ จดัทาํขอ้มลูที่ดนิและแผนที่ขอบเขต ไร่ 198,802 34.0000                 

ที่ดนิในพื้นที่ป่าไมถ้าวร

กิจกรรม โครงการสาํรวจ ตรวจสอบ จดัทาํขอ้มลูที่ดนิและแผนที่ขอบเขต ไร่ 100,446 8.1400                   

ที่ดนิในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบรกิารดา้นการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ

เป้าหมาย
งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 1 : การจดัหาที่ดิน

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : จาํนวนที่ดินที่นํามาจดัใหผู้ย้ากไร ้104 พื้นที่ 50 จงัหวดั 314,801 ไร่

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : สาํรวจ ตรวจสอบ จดัทาํขอ้มูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดิน

ที่จะจดัใหแ้ก่ผูย้ากไรท้ี่ไม่มีที่ดินทาํกนิและที่อยู่อาศยั พรอ้มดว้ยรายช่ือผูค้รอบครอง

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนที่ดินที่นํามาจดัใหผู้ย้ากไร ้104 พื้นที่ 50 จงัหวดั 314,801 ไร่

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิ 13,051,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,051,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,051,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,563,400              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 420,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 2,481,400              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 579,500                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,068,500              บาท

(6) วสัดฝึุกอาชพี 4,938,200              บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

โครงการ : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดาํเนินการจดัที่ดินใหช้มุชนและ

การบรกิารดา้นการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน 14,556,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,556,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,556,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 5,764,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,100,000              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 300,000                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 600,000                บาท

(5) วสัดคุอมพวิเตอร์ 792,000                บาท
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2. งบลงทนุ 5,000,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,000,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,000,000              บาท

(1) โปรแกรมจาํแนกรายละเอยีดขอ้มลูเชงิวตัถขุองภาพถ่าย ความละเอยีดสูง

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่จงัหวดักรงุเทพมหานคร 5 ชดุ 5,000,000              บาท

กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการจดัหาที่ดินใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสอย่างทัว่ถงึ และเป็นธรรม 42,140,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 42,140,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,140,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 250,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 18,216,000             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 240,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 240,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 15,150,000             บาท

(6) วสัดคุอมพวิเตอร์ 960,000                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 1,574,000              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,030,000              บาท

(9) วสัดสุนามและการฝึก 480,000                บาท
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : การจดัที่ดิน 23.7937                 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : จาํนวนผูย้ากไรท้ี่ไดร้บัการจดัที่ดิน 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จงัหวดั 23.7937                 

102,427ไร่

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.1 : สาํรวจตรวจสอบ และจดัทําขอ้มูลผูย้ากไรท้ี่ไม่มี 23.7937                 

ที่ดินทํากนิและที่อยู่อาศยั และกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัที่ดินและจดัที่ดินใหแ้ก่ผูย้ากไร ้

ที่ไม่มีที่ดินทํากนิและที่อยู่อาศยั

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผูย้ากไรท้ีไ่ดร้บัการจดัที่กิน 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จงัหวดั 23.7937                 

102,427ไร่

1. กระทรวงการคลงั 0.2390                   

1.1 กรมธนารกัษ์ 0.2390                   

โครงการที่ 1 : โครงการจดัที่ดนิทาํกินภายใตน้โยบายคณะกรรมการนโยบาย 0.2390                   

ที่ดนิแห่งชาติ

กิจกรรม การบรหิารที่ราชพสัดุ (ที่ดนิทาํกิน) พื้นที่ 2 0.2390                   

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8.7207                   

2.1 สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม 8.7207                   

โครงการที่ 1 : โครงการจดัที่ดนิเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร 8.7207                   

กิจกรรม จดัที่ดนิแปลงรวมในเขตปฏรูิปที่ดนิ พื้นที่ 2 8.7207                   

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 12.8840                 

3.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 3.5000                   

โครงการที่ 1 : โครงการติดตามตรวจสอบการปฎบิตัิตามเงือ่นไขการอนุญาตและ

ตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี่ดนิ

3.5000                   

กิจกรรม ติดตามตรวจสอบการปฏบิตัิตามเงือ่นไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช ้

ประโยชนท์ี่ดนิ

ไร่ 13,000 3.5000                   

3.2 กรมป่าไม ้ 9.3840                   

โครงการที่ 1 : โครงการจดัที่ดนิใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสอย่างท ัว่ถงึ และเป็นธรรม 9.3840                   

กิจกรรม โครงการจดัระเบยีบเพือ่จดัที่ดนิทาํกินใหช้มุชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไร่ 93,042 4.7840                   

กิจกรรม โครงการติดตามการปฏบิตัิตามเงือ่นไขการอนุญาตและตรวจติดตาม ไร่ 72,369 4.6000                   

การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิของราษฎรที่ ไดร้บัอนุญาต

4. กระทรวงมหาดไทย 1.9500                   

4.1 กรมที่ดนิ 1.9500                   

โครงการที่ 1 : โครงการจดัทาํขอ้มลูที่ดนิเพือ่การจดัการที่ดนิตามนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ (คทช.)

1.9500                   

กิจกรรม จดัทาํขอ้มลูที่ดนิเพือ่การจดัที่ดนิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ

แห่งชาติ (คทช.)

ระวาง 5,000 1.9500                   
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 2 : การจดัที่ดิน

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : จาํนวนผูย้ากไรท้ี่ไดร้บัการจดัที่ดิน 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จงัหวดั 102,427 ไร่

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.1.1 : สาํรวจตรวจสอบ และจดัทาํขอ้มูลผูย้ากไรท้ี่ไม่มีที่ดินทาํกนิและที่อยู่อาศยั

และกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัที่ดินและจดัที่ดินใหแ้ก่ผูย้ากไรท้ี่ไม่มีที่ดินทาํกนิและที่อยู่อาศยั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนผูย้ากไรท้ี่ไดร้บัการจดัที่กนิ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จงัหวดั 102,427 ไร่

กระทรวงการคลงั

กรมธนารกัษ์

โครงการ : โครงการจดัที่ดินทาํกนิภายใตน้โยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 239,000                บาท

1. งบดาํเนินงาน 239,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 239,000                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 239,000                บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ : โครงการจดัที่ดินเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร 8,720,700              บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,973,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,973,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 211,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 5,996,700              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 805,400                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 960,000                บาท

2. งบลงทนุ 747,400                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 747,400                บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 747,400                บาท

2.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 747,400                บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 747,400                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบการปฎบิตัิตามเงือ่นไขการอนุญาต

และตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน 3,500,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,500,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,500,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,892,000              บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000                บาท

(4) วสัดคุอมพวิเตอร์ 208,000                บาท

กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการจดัที่ดินใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสอย่างทัว่ถงึ และเป็นธรรม 9,384,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,384,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,384,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 3,792,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,757,500              บาท

(3) วสัดคุอมพวิเตอร์ 900,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 900,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,034,500              บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

โครงการ : โครงการจดัทาํขอ้มูลที่ดินเพื่อการจดัการที่ดินตามนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาต ิ(คทช.) 1,950,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,950,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,950,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,950,000              บาท
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 3 : การสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ 146.9192                

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 

จงัหวดั 102,427 ไร่

146.9192                

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1.1 : สง่เสรมิและพฒันาอาชีพ การตลาด พฒันาระบบ 146.9192                

สาธารณูปโภค พฒันาคุณภาพชีวติและสรา้งรายไดใ้นรูปแบบสหกรณ์หรอืรูปแบบอืน่

ที่เหมาะสม

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 

จงัหวดั 102,427 ไร่

146.9192                

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 129.9582                

1.1 กรมประมง 9.2700                   

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของ

เกษตรกร

9.2700                   

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีประมง ราย 3,000 9.2700                   

1.2 กรมปศุสตัว ์ 9.6947                   

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของ

เกษตรกร

9.6947                   

กิจกรรม ส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร ราย 3,000 9.6947                   

1.3 กรมพฒันาที่ดนิ 22.5875                 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของ

เกษตรกร

22.5875                 

กิจกรรม พฒันาคุณภาพดนิในพื้นที่จดัการปญัหาที่ดนิทาํกิน จงัหวดั 27 22.5875                 

1.4 กรมส่งเสรมิการเกษตร 2.0000                   

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของ

เกษตรกร

2.0000                   

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร ราย 2,000 2.0000                   

1.5 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 31.5360                 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของ

เกษตรกร

31.5360                 

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีภายใตโ้ครงการจดัที่ดนิตามนโยบายรฐับาล แห่ง 15 31.5360                 

1.6 กรมหม่อนไหม 7.2556                   

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพการผลติหม่อนไหมและฝ้าย 7.2556                   

กิจกรรม ส่งเสรมิการผลติหม่อนไหมเพือ่แกป้ญัหาที่ดนิทาํกิน ไร่ 420 7.2556                   

1.7 สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม 43.6144                 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของ

เกษตรกร

43.6144                 

กิจกรรม ส่งเสรมิอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่ดนิแปลงรวม พื้นที่ 6 43.6144                 
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 20.9610                 

2.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 20.9610                 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจชมุชน 20.9610                 

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลนเชงิเศรษฐกิจในพื้นที่ฟ้ืนฟูโครงการจดัการที่ดนิทาํกิน ไร่ 1,000 20.9610                 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 3 : การส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จงัหวดั 102,427 ไร่

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.1.1 : ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ การตลาด พฒันาระบบสาธารณูปโภค 

พฒันาคณุภาพชีวติและสรา้งรายไดใ้นรูปแบบสหกรณ์หรอืรูปแบบอืน่ที่เหมาะสม

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จงัหวดั 102,427 ไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร 9,270,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,270,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,270,000              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 50,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 700,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 220,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 500,000                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 7,500,000              บาท

กรมปศสุตัว ์

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร 9,694,700              บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,464,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,464,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,294,700              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,170,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 7,230,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,230,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเกษตรกรเลี้ยงสตัวเ์พือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิ  3,000 ราย 7,230,000              บาท
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กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร 22,587,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 22,587,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,587,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 712,500                บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 21,875,000             บาท

กรมส่งเสรมิการเกษตร

2,000,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 250,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 800,000                บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 950,000                บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร 31,536,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,536,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,536,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,736,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,800,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 27,000,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 27,000,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 27,000,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 27,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาประสทิธิภาพการผลติหม่อนไหมและฝ้าย 7,255,600              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,255,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพการผลติหม่อน

ไหมและฝ้าย 7,255,600              บาท

สาํนกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร 43,614,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,896,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,896,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,696,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 720,000                บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 480,000                บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร

กรมส่งเสรมิสหกรณ์
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2. งบลงทนุ 40,718,400             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,718,400             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,718,400             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,867,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,867,500              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 8,060,200              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,060,200              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,289,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 15,289,000             บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าควบคมุงาน 798,400                บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 798,400                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.5 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,742,100              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,742,100              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.6 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 1,045,100              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,045,100              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.7 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 2,418,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,418,800              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.1.8 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,497,300              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,497,300              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการปลูกป่าชายเลนเศรษฐกจิชมุชน 20,961,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,155,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,155,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 569,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,805,500              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอก 9,844,000              บาท
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(5) วสัดสุาํนกังาน 223,000                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 164,000                บาท

(7) วสัดกุ่อสรา้ง 1,200,000              บาท

(8) วสัดกุารเกษตร 1,250,000              บาท

2. งบลงทนุ 3,805,500              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,805,500              บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,805,500              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,805,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,805,500              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 4 : งานอาํนวยการ 31.5785                 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1 : การประสานและติดตามในการจดัหาที่ดิน การจดัที่ดิน และการสง่เสรมิและ

พฒันาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ

31.5785                 

แนวทางการดําเนินงานที่ 4.1.1 : การประสานและติดตามในการจดัหาที่ดิน การจดัที่ดิน 

และการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ

31.5785                 

ตวัชี้วดัที่ 1 : การประสานและติดตามในการจดัหาที่ดนิ การจดัที่ดนิ และการส่งเสรมิและ

พฒันาอาชพีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

31.5785                 

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 2.1165                   

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2.1165                   

โครงการที่ 1 : โครงการประเมนิผลสมัฤทธิ์ในการดาํเนินการจดัที่ดนิทาํกินใหช้มุชน 2.1165                   

กิจกรรม การติดตามและประเมนิผลสมัฤทธิ์การดาํเนินงานจดัที่ดนิที่ทาํกิน คร ัง้ 8 2.1165                   

ใหช้มุชน

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 22.2308                 

2.1 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 22.2308                 

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการปญัหาที่ดนิทาํกิน 22.2308                 

กิจกรรม พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการที่ดนิและทรพัยากรดนิของประเทศ ไร่ 50,000 22.2308                 

3. กระทรวงมหาดไทย 7.2312                   

3.1 กรมการปกครอง 6.0000                   

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนแผนงานการจดัการปญัหาที่ดนิทาํกินในหนา้ที่ 6.0000                   

ฝ่ายปกครอง

กิจกรรม พฒันาประสทิธภิาพการจดัปญัหาที่ดนิทาํกินในพื้นที่อาํเภอ จงัหวดั 8 6.0000                   

3.2 กรมที่ดนิ 1.2312                   

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการจดัที่ดนิทาํกินและอยู่อาศยัใหช้มุชน 1.2312                   

ในที่ดนิสาธารณประโยชนต์ามนโยบายรฐับาล

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาการจดัที่ดนิทาํกินและอยู่อาศยัใหช้มุชนในที่ดนิ

สาธารณประโยชนต์ามนโยบายรฐับาล

แปลง 8 1.2312                   
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 4 : งานอาํนวยการ

ตวัช้ีวดัที่ 4.1 : การประสานและติดตามในการจดัหาที่ดิน การจดัที่ดิน และการส่งเสรมิ

และพฒันาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4.1.1 : การประสานและติดตามในการจดัหาที่ดิน การจดัที่ดิน

และการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : การประสานและติดตามในการจดัหาที่ดิน การจดัที่ดิน และการส่งเสรมิ

และพฒันาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

โครงการ : โครงการประเมินผลสมัฤทธิ์ในการดาํเนินการจดัที่ดินทาํกนิใหช้มุชน 2,116,500              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,116,500              บาท

1) โครงการการดาํเนนิงานของคณะอนุกรรมการประเมนิผลสมัฤทธิ์ในการดาํเนนิการ

จดัทีด่นิทาํกนิใหช้มุชน 2,116,500              บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

โครงการ : โครงการจดัการปญัหาที่ดินทาํกนิ 22,230,800             บาท

1. งบดาํเนินงาน 19,230,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,230,800             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 6,871,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,028,400              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,148,800              บาท

(4) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,981,800              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(6) วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการปญัหาทีด่นิทาํกนิ 3,000,000              บาท
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กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

โครงการ : โครงการสนบัสนุนแผนงานการจดัการปญัหาที่ดินทาํกนิในหนา้ที่

ฝ่ายปกครอง 6,000,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,000,000              บาท

กรมที่ดิน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการจดัที่ดินทาํกนิและอยู่อาศยัใหช้มุชน

ในที่ดินสาธารณประโยชนต์ามนโยบายรฐับาล 1,231,200              บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,231,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,231,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 691,200                บาท

(2) ค่าใชส้อยเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการจดัทีด่นิทาํกนิและอยู่อาศยั 540,000                บาท
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