สารบัญ
หน้า

(9)

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั

1 ถึง 26

1. วัตถุประสงค์

1

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

1

3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

1

4. แผนภาพความเชื่อมโยง

2

5. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ

3

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามหน่วยงาน งบรายจ่าย
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่วยงาน

4
8

8. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน โครงการ - กิจกรรม - รายการ

(10)

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา

9
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5. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่วยงาน
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(ข)

หน้า

(11)

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
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8. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน โครงการ - กิจกรรม - รายการ

(12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
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215 ถึง 257
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(ค)

หน้า

(13)

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
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(ง)

หน้า
(15)

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทํากิน
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
16,445,461,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
4,971,268,500 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยเพิม่ โอกาส
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั ส่งเสริมการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจทิ ลั
ให้มปี ระสิทธิภาพ มันคง
่ ปลอดภัย เสริมสร้างความรูแ้ ละเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แก่ประชาชน
และผูท้ าํ งานทุกสาขาอาชีพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ อํานวยความสะดวกด้านการผลิต การค้า
และบริการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา
2.2 พื้นทีด่ าํ เนินการ : ทัว่ ประเทศ
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง : 9 กระทรวง 32 หน่ วยงาน

2

4. แผนภาพความเชื่อมโยง
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
งบประมาณปี 2560 จานวน 4,971.2685 ล ้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : เพิม่ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมดีข้นึ ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ (ตามการจัดอันดับของ Network Readiness Index : NRI)
ตัวชี้วดั

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ เพิม่ โอกาสในการเข ้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ

แนวทางที่ 1.1.2 : ปรับเปลีย่ นคุณภาพกระบวนการทางาน/บริการภาครัฐสู่ระบบดิจทิ ลั อย่างมีประสิทธิภาพ
และมันคงปลอดภั
่
ย

แนวทางที่ 1.1.3 : ให้ความรูแ้ ละเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้แก่
ประชาชนและผูท้ างานทุกสาขาอาชีพเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

แนวทางที่ 1.1.4 : เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงดิจทิ ลั และ
สร้างความเชือ่ มันในการใช้
่
เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ

ตัวชี้วดั

ร้อยละ 50 ของหมู่บา้ นที่มบี ริการ
อินเทอร์เน็ต เขา้ ถึงด้วยความเร็ว
เฉลีย่ ไม่ตา่ กว่า 10 Mbps

จานวนหน่วยงานภาครัฐมีฐานขอ้ มูล/
สือ่ ในรูปแบบดิจิทลั
เพือ่ ให้บริการประชาชน
และภาคธุรกิจไม่นอ้ ยกว่า
17 หน่วยงาน

จานวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐทีม่ กี ารเชื่อมโยงและ
บูรณาการขอ้ มูลข้ามหน่วยงานไม่
น้อยกว่า 12 ระบบบริการและมีการ
เปิ ดเผยชุดขอ้ มูล (open data) เพิม่ ขึ้น

มีการพัฒนาและให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
อย่างน้อย 17 บริการ

จานวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรม
ทีม่ กี ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
และรับมือจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ไม่นอ้ ยกว่า
80 หน่วยงาน

ประชาชน นักศึกษาและบุคลากรด้านดิจทิ ลั ทัง้ ประเทศไม่นอ้ ยกว่า 25,000 คน
ได้รบั ความรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

จานวนผูป้ ระกอบ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชนรวมทัง้ Social Business
ทีม่ กี ารนาเทคโนโลยีดจิ ิทลั มาใช้
ในการประกอบการทาธุรกิจเพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 คน

ร้อยละของมูลค่าการซื้อ-ขายผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2

หน่ วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
1.สานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
2. กรมปศุสตั ว์
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
5. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
1. สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
2. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมที่ดนิ
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานกิจการยุตธิ รรม
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. กรมศิลปากร
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
1.สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สานักนายกรัฐมนตรี
1.สานักงานคณะกรรมการ
ขา้ ราชการพลเรือน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
1.สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
1.สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
1.สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
1.สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณ
1,019.0682 ล้านบาท

งบประมาณ
1,058.2560 ล้านบาท

งบประมาณ
388.1177 ล้านบาท

งบประมาณ
213.4849 ล้านบาท

งบประมาณ
119.5467 ล้านบาท

งบประมาณ
45.8208 ล้านบาท

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

งบประมาณ

งบประมาณ
2,000.0000 ล้านบาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ
126.9742 ล้านบาท
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5. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงาน และงบประมาณ
5.1 เป้ าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วย
เทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านสังคมดีข้นึ ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ (ตามการจัดอันดับ Network Readiness Index : NRI)
5.1.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 50 ของหมู่บา้ นทีม่ บี ริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงด้วยความเร็วเฉลีย่
ไม่ตาํ ่ กว่า 10 Mbps
ตัวชี้วดั ที่ 2 จํานวนหน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูล/สือ่ ในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ให้บริการประชาชน
และภาคธุรกิจไม่นอ้ ยกว่า 17 หน่วยงาน
5.1.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 ปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทํางาน/บริการภาครัฐสูร่ ะบบดิจทิ ลั
อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ คงปลอดภัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทีม่ กี ารเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ข้ามหน่วยงานไม่นอ้ ยกว่า 12 ระบบบริการและมีการเปิ ดเผยชุดข้อมูล (open data) เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 2 มีการพัฒนาและให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางศูนย์กลางบริการภาครัฐ
อย่างน้อย 17 บริการ
ตัวชี้วดั ที่ 3 จํานวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมทีม่ กี ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยและรับมือ
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่นอ้ ยกว่า 80 หน่วยงาน
5.1.3 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 ให้ความรูแ้ ละเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้แก่ประชาชน
และผูท้ าํ งานทุกสาขาอาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1 ประชาชน นักศึกษา และบุคลากรด้านดิจทิ ลั ทัง้ ประเทศไม่นอ้ ยกว่า 25,000 คน
ได้รบั ความรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
5.1.4 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงดิจทิ ลั และ
สร้างความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีในการดําเนิ นธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนผูป้ ระกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน รวมทัง้ Social Business
ทีม่ กี ารนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการประกอบการทําธุรกิจเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 15,000 คน
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละของมูลค่าการซื้อ-ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2

4,971,268,500 บาท
4,971,268,500 บาท
3,019,068,200 บาท
2,000,000,000 บาท
1,019,068,200 บาท
1,659,858,600 บาท
1,058,256,000 บาท
388,117,700 บาท
213,484,900 บาท
126,974,200 บาท
126,974,200 บาท
165,367,500 บาท
119,546,700 บาท
45,820,800 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
5. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
ระยะที่ 1
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ

งบดําเนิ นงาน
87.6419
-

งบลงทุน
909.5854
8.5050
8.5050
8.5050

87.6419
9.9600
9.9600
14.9819
14.9819
62.7000
62.7000
-

33.7324
17.6460
17.6460
16.0864
16.0864

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,672.9832
2,301.0580
-

5.8700
5.8700
5.8700
-

127.2443
9.9600
9.9600
14.9819
14.9819
80.3460
80.3460
5.8700
5.8700
16.0864
16.0864

2,095.5425
2,000.0000

3,644.2620
2,000.0000

-

-

-

-

-

2,000.0000

2,000.0000

2. สํานักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ

-

-

-

95.5425
95.5425

95.5425
95.5425

3. สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

-

-

35.9840

-

35.9840

-

-

11.0000

-

11.0000

-

-

24.9840

-

24.9840

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

1,548.7195
-

รวม
4,971.2685
8.5050
8.5050
8.5050
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
4. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การ
มหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมความเชื่อมันในการทํ
่
า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce
Sustainability)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
282.1228
-

รวม
282.1228

-

-

10.0000

-

10.0000

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างมันคงปลอดภั
่
ย (Cybersecurity
Missions)

-

-

213.4849

-

213.4849

โครงการ : โครงการอํานวยความสะดวกทางการค้าด้วย
วิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)

-

-

47.7273

-

47.7273

โครงการ : โครงการจัดทําข้อมูลเพือ่ กําหนดยุทธศาสตร์
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ (e -Transactions Data Analytics)

-

-

10.9106

-

10.9106

-

-

1,230.6127
1,210.6127

-

1,230.6127
1,210.6127

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ รองรับงานบริการภาครัฐ

-

-

20.0000

-

20.0000

กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการพาณิชย์ดจิ ทิ ลั เพือ่ พัฒนา
และส่งเสริม SMEs สู่สากล

-

5.0000
5.0000
5.0000

-

28.6958
28.6958
28.6958

33.6958
33.6958
33.6958

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในหน้าทีข่ องฝ่ ายปกครอง

-

782.8586
221.8560
221.8560

-

28.8765
-

811.7351
221.8560
221.8560

2. กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดนิ
ระยะที่ 2

-

561.0026
561.0026

-

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจทิ ลั
ด้านการผังเมือง

-

5. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์

-

-

28.8765
28.8765

561.0026
561.0026
28.8765
28.8765
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
กระทรวงยุติธรรม
1. สํานักงานกิจการยุติธรรม
โครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ National Single Window on Justice
(NSWJ)
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
32.8890
32.8890
32.8890
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
32.8890
32.8890
32.8890

-

-

-

107.0000
5.0000
5.0000

107.0000
5.0000
5.0000

2. กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

-

-

-

100.0000
100.0000

100.0000
100.0000

3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

-

-

-

2.0000
2.0000

2.0000
2.0000

-

-

35.0732
4.6000
4.6000
6.0950
6.0950
5.5000
5.5000
9.0920
9.0920
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
7.7862
7.7862
-

159.3369
4.6000
4.6000
6.0950
6.0950
5.5000
5.5000
9.0920
9.0920
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
7.7862
7.7862
18.2492
18.2492
16.4000
16.4000

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
4. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั

124.2637
18.2492
18.2492
16.4000
16.4000
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับ
การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.0000
1.0000
83.3145
83.3145
5.3000
5.3000
46.6004
46.6004
46.6004
-

รวม
1.0000
1.0000
83.3145
83.3145
5.3000
5.3000
46.6004
46.6004
46.6004
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ดนิ ระยะที่ 2
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2560
561.0026
561.0026
561.0026
561.0026

ปี งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
1,122.0052
1,122.0052
1,122.0052
1,122.0052
1,122.0052
1,122.0052
1,122.0052

1,122.0052

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 561,002,600 บาท

4971268500
ปี 2563 - จบ
-

-

-

-
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8. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : เพิม่ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและด้านสังคมดีข้ ึนไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ (ตามการจัดอันดับ Network Readiness
Index : NRI)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

4,971.2685
4,971.2685
4,971.2685

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 50 ของหมู่บา้ นที่มบี ริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงด้วยความเร็วเฉลีย่
ไม่ตาํ ่ กว่า 10 Mbps

3,019.0682
2,000.0000

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศ
กิจกรรม การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ

งบประมาณ

2,000.0000
2,000.0000
2,000.0000
หมู่บา้ น

5,300

2,000.0000

ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนหน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูล/สือ่ ในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ให้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจไม่นอ้ ยกว่า 17 หน่วยงาน

1,019.0682

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม พัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
1.2 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาระบบทะเบียนกลุม่ เกษตรกร
1.5 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 1
กิจกรรม การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง

126.3143
9.9600
9.9600
9.9600
14.9819
14.9819
14.9819
80.3460
80.3460
80.3460
4.9400
4.9400
4.9400
16.0864
16.0864
16.0864

ฟาร์ม

560,000

ครัวเรือน

3,100,000

ครัวเรือน

6,700,000

ระบบ

1

ชุดขัอมูล

2
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2.1 สํานักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
กิจกรรม เตรียมความพร้อมระบบข้อมูล
2.2 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทําข้อมูลเพือ่ กําหนดยุทธศาสตร์การทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)
กิจกรรม จัดทําข้อมูลเพือ่ กําหนดยุทธศาสตร์การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศ (e-Transactions Data Analytics)
3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมที่ดนิ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดนิ ระยะที่ 2
กิจกรรม การขยายระบบสารสนเทศที่ดนิ เพือ่ การบริการ
3.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที่ 1 : โครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจทิ ลั ด้านการผังเมือง
กิจกรรม บริการฐานข้อมูลดิจทิ ลั ด้านการผังเมือง
4. กระทรวงยุติธรรม
4.1 สํานักงานกิจการยุติธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ National Single
Window on Justice (NSWJ)
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

สาขา

3

ชุดข้อมูล

3

แห่ง

200

ผัง

157

ครัง้

600,000

5. กระทรวงวัฒนธรรม
5.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

งบประมาณ
106.4531
95.5425
95.5425
95.5425
10.9106
10.9106
10.9106
589.8791
561.0026
561.0026
561.0026
28.8765
28.8765
28.8765
32.8890
32.8890
32.8890
32.8890
107.0000
5.0000
5.0000

ข้อมูล

616

5.2 กรมศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

5.0000
100.0000
100.0000

กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจทิ ลั
5.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

รายการ

5

100.0000
2.0000
2.0000

กิจกรรม การนําเสนอสือ่ สาระดิจทิ ลั เป็ นฐานการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ

70

2.0000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
6. กระทรวงศึกษาธิการ
6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและผูป้ ระกอบการ OTOP
6.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
6.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม ศูนย์ขอ้ มูลด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประชาคมอาเซียน
7. กระทรวงสาธารณสุข
7.1 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
กิจกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ เชื่อมโยงข้อมูล
ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

คน

500

คน

1,800

โครงการ

1

หน่วยงาน
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.2 : ปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทํางาน/บริการภาครัฐสู่
ระบบดิจทิ ลั อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ คงปลอดภัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มกี ารเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ข้ามหน่วยงานไม่นอ้ ยกว่า 12 ระบบบริการและมีการเปิ ดเผยชุดข้อมูล
(open data) เพิม่ ขึ้น
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1.1 สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม พัฒนาและยกระดับบริการภาครัฐ
2. กระทรวงมหาดไทย
2.1 กรมการปกครอง
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ในหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง
กิจกรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม บริการประชาชนแบบอิเลกทรอนิกส์

งบประมาณ
9.9323
1.0000
1.0000
1.0000
3.6323
3.6323
3.6323
5.3000
5.3000
5.3000
46.6004
46.6004
46.6004
46.6004
1,659.8586
1,058.2560

ระบบ

10

หน่วยงาน

12

ระบบ

3

831.0000
831.0000
831.0000
831.0000
221.8560
221.8560
221.8560
221.8560
5.4000
5.4000
5.4000
5.4000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 2 : มีการพัฒนาและให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางศูนย์กลางบริการภาครัฐ
อย่างน้อย 17 บริการ
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กิจกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2.1 สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม พัฒนาและยกระดับบริการภาครัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 3 : จํานวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่มกี ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
และรับมือจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่นอ้ ยกว่า 80 หน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

388.1177

ร้อยละ

100

ระบบ
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1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1.1 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
่
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างมันคง
ปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
กิจกรรม สนับสนุนการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างมันคงปลอดภั
่
ย
(Cybersecurity Missions)

8.5050
8.5050
8.5050
8.5050
379.6127
379.6127
379.6127
379.6127
213.4849
213.4849
213.4849
213.4849

หน่วยงาน

80

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.3 : ให้ความรูแ้ ละเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้แก่
ประชาชนและผูท้ ํางานทุกสาขาอาชีพเพือ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชน นักศึกษา และบุคลากรด้านดิจทิ ลั ทัง้ ประเทศไม่นอ้ ยกว่า
25,000 คน ได้รบั ความรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1.1 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
กิจกรรม การพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านผูพ้ ฒั นา/ผูผ้ ลิต
กิจกรรม การพัฒนาโปรแกรมเมอร์
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy

งบประมาณ

213.4849
126.9742
126.9742

ราย

5,000

ราย
คน

1,800
1,000

คน

500

คน

1,540

35.9840
35.9840
11.0000
11.0000
24.9840
15.9840
9.0000
90.9902
6.0950
6.0950
6.0950
3.0000
3.0000
3.0000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ด้านการให้ความรูแ้ ละเพิม่ ทักษะ
2.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม จัดการฝึ กอบรมและสอบประกาศนียบัตร
2.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.4 : เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงดิจทิ ลั และสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีในการดําเนิ นธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนผูป้ ระกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน รวมทัง้ Social Business
ที่มกี ารนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการประกอบการทําธุรกิจเพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 คน
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาระบบ e-Commerce สินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุม่ เกษตรกร

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

3

คน

13,000

คน

100

คน

2,300

2.2 สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับงานบริการภาครัฐ
กิจกรรม พัฒนาและยกระดับบริการภาครัฐเพือ่ ประชาชน
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั

6.3910
6.3910
6.3910
18.2492
18.2492
18.2492
1.0000
1.0000
1.0000
56.2550
56.2550
56.2550
165.3675
119.5467

ระบบ

1

2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2.1 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการอํานวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ (e-Trade
Facilitation)
กิจกรรม อํานวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์
(e-Trade Facilitation)

งบประมาณ

0.9300
0.9300
0.9300
0.9300
67.7273
47.7273
47.7273

คน

350

คู่มอื

3

คน

1,000

47.7273
20.0000
20.0000
20.0000
50.8894
4.6000
4.6000
4.6000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม โครงการคลินิกเพิม่ ศักยภาพด้าน ICT ให้ผูป้ ระกอบการ
เพือ่ การแข่งขัน
3.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ด้านการพัฒนาเมืองรองอัจฉริยะ
3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
3.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เกิดเป็ นเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ที่มศี กั ยภาพของประเทศไทย
3.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั สําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน
3.7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละของมูลค่าการซื้อ-ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

คน

360

2. กระทรวงพาณิชย์
2.1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการพาณิชย์ดจิ ทิ ลั เพือ่ พัฒนาและส่งเสริม SMEs สู่สากล
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดจิ ทิ ลั
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ด้านการปรับปรุงกฎหมาย

2.5000
2.5000
2.5000

โครงการ

1

คน

200

คน

15,000

0.5760
0.5760
0.5760
1.0000
1.0000
1.0000
7.7862
7.7862
7.7862

1,050

11.0000
11.0000
11.0000

คน

ศูนย์

2

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1.1 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเชือ่ มันในการทํ
่
าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Thailand e-Commerce Sustainability)
กิจกรรม ส่งเสริมความเชื่อมันในการทํ
่
าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Thailand e-Commerce Sustainability)

งบประมาณ

23.4272
23.4272
23.4272
45.8208
10.0000
10.0000
10.0000

คน

150

ราย

3,000

โครงการ

1

10.0000
33.6958
33.6958
33.6958
33.6958
2.1250
2.1250
2.1250
2.1250
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านสังคมดีข้ ึนไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ (ตามการจัดอันดับ Network Readiness Index : NRI)
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 50 ของหมู่บา้ นที่มีบริการอินเทอร์เน็ ตเข้าถึงด้วยความเร็วเฉลี่ยไม่ตาํ ่ กว่า 10 Mbps
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนหน่ วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูล/สือ่ ในรูปแบบดิจทิ ลั เพื่อให้บริการประชาชน
และภาคธุรกิจ ไม่นอ้ ยกว่า 17 หน่ วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
(2) วัสดุสาํ นักงาน

2,000,000,000 บาท
2,000,000,000 บาท
2,000,000,000 บาท

9,960,000
9,960,000
9,960,000
7,500,000
1,080,000
480,000
26,000
874,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,981,900
14,981,900
12,400,000
6,200,000
6,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 202 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบทะเบียนกลุม่ เกษตรกร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 1
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 1 แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,581,900 บาท
2,581,900 บาท
80,346,000
62,700,000
62,700,000
58,882,400
384,000
3,083,600
350,000
17,646,000
17,646,000
17,646,000
4,646,000
4,646,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,000,000 บาท
13,000,000 บาท

4,940,000 บาท
4,940,000 บาท
4,940,000 บาท
16,086,400
16,086,400
16,086,400
16,086,400
16,086,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,086,400 บาท
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมระบบขอ้ มูลศูนย์สารสนเทศ
แห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)

95,542,500 บาท
95,542,500 บาท
95,542,500 บาท

โครงการ : โครงการจัดทําข้อมูลเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ของประเทศ
(e-Transactions Data Analytics)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบสารสนเทศทีด่ นิ เพือ่ การบริการ (ระยะที่ 2) แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจทิ ลั ด้านการผังเมือง
1. งบรายจ่ายอืน่
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการใหบ้ ริการฐานขอ้ มูลดิจทิ ลั ด้านการผังเมือง

10,910,600
10,910,600
10,910,600
10,910,600

บาท
บาท
บาท
บาท

561,002,600
561,002,600
561,002,600
561,002,600
561,002,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

561,002,600 บาท
2,805,013,000
561,002,600
1,122,005,200
1,122,005,200

บาท
บาท
บาท
บาท
28,876,500 บาท
28,876,500 บาท
28,876,500 บาท
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กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม
โครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิ กส์ National Single Window
on Justice (NSWJ)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ National Single
Window on Justices (NSWJ) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบขอ้ มูลเสมือนจริงรากวัฒนธรรมบนอุปกรณ์สอ่ื สารเคลือ่ นที่
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายหอจดหมายเหตุดจิ ทิ ลั หอจดหมายเหตุส่วนกลางและภูมภิ าค (Digital Archives)
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการบริการห้องสมุดดิจทิ ลั หอสมุดแห่งชาติ
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบบริการขอ้ มูลแหล่งเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรม
เพือ่ ประชาชนผ่านเทคโนโลยี QR Code
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการนําเสนอสือ่ สาระดิจทิ ลั เป็ นฐานการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

32,889,000
32,889,000
32,889,000
32,889,000
32,889,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

32,889,000 บาท

5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

5,000,000 บาท
100,000,000
100,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท

19

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและผูป้ ระกอบการ OTOP
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้ าระวัง ป้ องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 24 รายการ (รวม 264 หน่วย)
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง
(3) โปรแกรมบริหารจัดการขอ้ มูล (Data ware house managemet
System) ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

1,000,000 บาท
3,632,300 บาท
3,632,300 บาท
3,632,300 บาท
3,632,300 บาท
5,300,000 บาท
5,300,000 บาท
5,300,000 บาท
5,300,000 บาท

46,600,400
46,600,400
46,600,400
46,600,400
44,050,400
24,429,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,000,000 บาท

3,888,000 บาท
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(4) ระบบพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Operation Center - EOC) และระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ
(5) อุปกรณ์บริหารจัดการชุมสายโทรศัพท์บนระบบเครือข่าย
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

10,720,000 บาท
1,013,000 บาท
1,300,000 บาท
1,300,000 บาท
1,250,000 บาท
1,250,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.2 : แนวทางการดําเนิ นงาน : ปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทํางาน/
บริการภาครัฐสูร่ ะบบดิจทิ ลั อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ คงปลอดภัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนระบบบริการอิเล็กทรอนิ กส์ภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ข้ามหน่ วยงานไม่นอ้ ยกว่า 12 ระบบบริการและมีการเปิ ดเผยชุดข้อมูล (open data) เพิ่มขึ้น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับบริการอิเล็กทรอนิ กส์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 145,400 หน่วย)
(2) ชุดอุปกรณ์พฒั นาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ (Linkage Center) อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

831,000,000
831,000,000
831,000,000
831,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

221,856,000
221,856,000
221,856,000
221,856,000
221,856,000
101,780,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

120,076,000 บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์บริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวชี้วดั ที่ 2 : มีการพัฒนาและให้บริการอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านช่องทางศูนย์กลางบริการภาครัฐ
อย่างน้อย 17 บริการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) การพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับบริการอิเล็กทรอนิ กส์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ตัวชี้วดั ที่ 3 : จํานวนหน่ วยงานภาครัฐระดับกรมที่มีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและรับมือ
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่นอ้ ยกว่า 80 หน่ วยงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการดําเนิ นนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างมัน่ คงปลอดภัย
(Cybersecurity Missions)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าพัฒนาระบบ Cybersecurity Missions แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,400,000 บาท
5,400,000 บาท
5,400,000 บาท
5,400,000 บาท

8,505,000
8,505,000
8,505,000
8,505,000
8,505,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,505,000 บาท

379,612,700
379,612,700
379,612,700
379,612,700

บาท
บาท
บาท
บาท

213,484,900
213,484,900
213,484,900
39,627,600
173,857,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

173,857,300 บาท

22

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.3 : ให้ความรูแ้ ละเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้แก่ประชาชน
และผูท้ ํางานทุกสาขาอาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชน นักศึกษา และบุคลากรด้านดิจทิ ลั ทัง้ ประเทศไม่นอ้ ยกว่า 25,000 คน ได้รบั ความรู ้
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิ ลั
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิ กส์สว่ นบุคคล
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ความเป็ นเลิศด้านดิจทิ ลั คอนเทนต์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital
Economy ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “คลับส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่
โดยคณะสถิติประยุกต์ นิดา้ ” “Tech Startup Club by GSAS NIDA”
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการศึกษาภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ของบริษทั ในอุตสาหกรรมเชิงดิจทิ ลั แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

11,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
24,984,000
24,984,000
24,984,000
24,984,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,095,000 บาท
6,095,000 บาท
6,095,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
6,391,000 บาท
6,391,000 บาท

1,171,000 บาท
3,800,000 บาท
1,420,000 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) ตําบลสุรนารี
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการฝึ กอบรม Mikrotik Certified Network Associate
(MTCNA) พร้อมสอบประกาศนียบัตร เพือ่ พัฒนากําลังคนด้าน ICT
ในการรองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

18,249,200 บาท
18,249,200 บาท
18,249,200 บาท

18,249,200 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

1,000,000 บาท
56,255,000 บาท
56,255,000 บาท
56,255,000 บาท
56,255,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงดิจทิ ลั และสร้างความเชื่อมัน่
ในการใช้เทคโนโลยีในการดําเนิ นธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนผูป้ ระกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน รวมทัง้ Social Business
ที่มีการนํ าเทคโนโลยีดิจทิ ลั มาใช้ในการประกอบการทําธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 15,000 คน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบ e-Commerce สินค้าสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

930,000 บาท
930,000 บาท
930,000 บาท
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการอํานวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอเิ ล็กทรอนิ กส์ (e-Trade Facilitation)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับงานบริการภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตําบลท่าโพธิ์
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาด้าน ICT ให้ผูป้ ระกอบการเพือ่ การแข่งขัน
ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเมืองรองอัจฉริยะ (Smart Secondary
City) เพือ่ รองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) ในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

47,727,300
47,727,300
47,727,300
47,727,300

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,600,000 บาท
4,600,000 บาท
4,600,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
576,000 บาท
576,000 บาท

576,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจทิ ลั อย่าง
ยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละของมูลค่าการซื้อ - ขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce) เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 2
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมความเชื่อมัน่ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
(Thailand e-Commerce Sustainability)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงพาณิ ชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการพาณิ ชย์ดิจทิ ลั เพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs สูส่ ากล
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

7,786,200 บาท
7,786,200 บาท
7,786,200 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท

11,000,000 บาท
23,427,200 บาท
23,427,200 บาท
23,427,200 บาท
23,427,200 บาท

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

33,695,800
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
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2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดจิ ทิ ลั ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแนวทางการปรับปรุงกฎหมายคุม้ ครองสิทธิ
ของผูบ้ ริโภคในการทําสัญญาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Guideline for the
Amendment of Law Related to the Protection of Consumer Rights in
E-Commerce Contracts) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

28,695,800 บาท
28,695,800 บาท

2,125,000 บาท
2,125,000 บาท

2,125,000 บาท

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
14,204,759,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
15,408,205,900 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุ น
การวิจยั และพัฒนาทีส่ ามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ ส่งเสริมงานวิจยั ให้ได้มาซึง่ เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบ เพือ่ ทดแทนการนําเข้า จากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจยั สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ เพิม่ จํานวนบุคลากรด้านการวิจยั
ทีม่ คี ุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นําองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั และพัฒนาไปใช้เพือ่ อ้างอิง
และต่อยอดตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาไทย
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชนทัง้ ประเทศ
2.2 พื้นทีด่ าํ เนินการ : ทัว่ ประเทศ
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : 1) สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง : 15 กระทรวง 131 หน่ วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง 1 หน่ วยงานของรัฐสภา 1 หน่ วยงานของศาล 2 หน่ วยงานอิสระของรัฐ 5 รัฐวิสาหกิจ
และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา

4. แผนภาพความเชื่อมโยง

งบประมาณปี 2560 จานวน 15,408.2059 ล้านบาท
เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และพัฒนามุง่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศ

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลงานวิจยั สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จ

ตัวชี้วดั

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : การวิจยั เพือ่ ตอบสนอง Super Clusters/
10 กลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมาย

โครงการวิจยั ทีร่ ่วมวิจยั กับภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

งบประมาณ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
4. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั

956.3840 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.2 : การวิจยั มุง่ เป้ า

ความสาเร็จการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนร้อยละ 80

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กระทรวงยุติธรรม
1. สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

1512.7373 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.3 : การขับเคลือ่ นบัญชีนวัตกรรมไทย
และบัญชีสง่ิ ประดิษฐ์ไทย

แนวทางที่ 1.1.4 : กลุม่ เรื่องท้าทายไทย/วาระแห่งชาติและอืน่ ๆ

ความสาเร็จการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนร้อยละ 80

ความสาเร็จการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนร้อยละ 80

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

174.1880 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
หน่ วยงานของรัฐสภา
1. สถาบันพระปกเกล้า
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. .สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1,354.6730 ล้านบาท

29

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 2 : วิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

แนวทาง

แนวทางที่ 2.1.1 : การวิจยั พื้นฐาน

แนวทางที่ 2.1.2 : การวิจยั ประยุกต์

แนวทางที่ 2.1.3 : การวิจยั พัฒนา

ตัวชี้วดั

ความสาเร็จของการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

ความสาเร็จของการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

ความสาเร็จของการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

งบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข ้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมพัฒนาที่ดนิ
5. กรมวิชาการเกษตร
6. กรมหม่อนไหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมป่ าไม ้
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12. มหาวิทยาลัยนครพนม
13. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
51. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
56. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
58. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

770.8851 ล้านบาท

59. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
60. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
61. มหาวิทยาลัยมหิดล
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
63. มหาวิทยาลัยบูรพา
64. มหาวิทยาลัยทักษิณ
65. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
68. มหาวิทยาลัยพะเยา
69. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
70. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
72. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
73. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. กรมอนามัย
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่ วยงานของศาล
1. สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
2. องค์การสวนสัตว์

กระทรวงการคลัง
1. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
2. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข ้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมพัฒนาที่ดนิ
5. กรมวิชาการเกษตร
6. กรมหม่อนไหม
7. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมป่ าไม ้
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
4. สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
4. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
15. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
16. มหาวิทยาลัยนครพนม
17. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
33. มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

69. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
70. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
71. มหาวิทยาลัยมหิดล
72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
73. มหาวิทยาลัยบูรพา

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

74. มหาวิทยาลัยทักษิณ
75. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
76. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
78. มหาวิทยาลัยพะเยา
79. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
80. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
82. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
83. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
2. กรมควบคุมโรค
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6. กรมอนามัย
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. การเคหะแห่งชาติ
2. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
3. องค์การสวนสัตว์
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั

61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
66. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
68. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3,689.3094 ล้านบาท

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา
กระทรวงกลาโหม
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
1. สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สุวรรณภูมิ
มหาชน)
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
57. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
1. กรมการข ้าว
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ธนบุรี
2. กรมประมง
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 59. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. กรมปศุสตั ว์
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
4. กรมพัฒนาที่ดนิ
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พระนครเหนือ
5. กรมวิชาการเกษตร
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 61. มหาวิทยาลัยบูรพา
6. กรมหม่อนไหม
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
62. มหาวิทยาลัยทักษิณ
กระทรวงคมนาคม
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
63. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. กรมทางหลวง
64. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
65. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
1. กรมป่ าไม ้
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กระทรวงพาณิ ชย์
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66. มหาวิทยาลัยพะเยา
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
68. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวงยุติธรรม
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
69. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. สานักงานกิจการยุติธรรม
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
70. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
71. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
72. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
2. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
และการพัฒนา (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
73. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กระทรวงสาธารณสุข
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และการแพทย์ทางเลือก
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4. กรมสุขภาพจิต
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. กรมอนามัย
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
10. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กระทรวงหรือทบวง
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตะวันออก
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
12. มหาวิทยาลัยนครพนม
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรัฐวิสาหกิจ
13. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
51. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1. องค์การพฤกษศาสตร์
รัตนโกสินทร์
2. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

2,726.3457 ล้านบาท

30

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา (ต่อ)
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

เป้ าหมายที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั บุคลากรด้านการวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : หน่วยงานทีน่ าระบบ/มาตรฐานการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาไปใช้เพิม่ เติม

ตัวชี้วดั ที่ 3.2 : หน่วยงานทีใ่ ช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั เพิม่ มากขึ้น

ตัวชี้วดั ที่ 3.3 : สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาต่อประชากรเพิม่ ขึ้น

แนวทางที่ 3.1.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั

แนวทางที่ 3.2.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั

แนวทางที่ 3.3.1 : พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั

จานวนระบบ/มาตรฐานการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงและพัฒนา (10 ระบบ/มาตรฐาน)

จานวนความร่วมมือการบูรณาการและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจยั ร่วมกัน

จานวนบุคลากรด้านการวิจยั ในสาขาสาคัญต่อการพัฒนาของประเทศ เพิม่ ขึ้นร้อยละ5

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

งบประมาณ

95.3644 ล้านบาท

959.3644 ล้านบาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั

3,168.4578 ล้านบาท
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5. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงาน และงบประมาณ
5.1 เป้ าหมายที่ 1 วิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผลงานวิจยั สามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการวิจยั ที่
แล้วเสร็จ
5.1.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 การวิจยั เพือ่ ตอบสนอง Super Clusters/10 กลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมาย

3,997,982,300 บาท
3,997,982,300 บาท
956,384,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 โครงการวิจยั ทีร่ ่วมวิจยั กับภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ30
5.1.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 การวิจยั มุ่งเป้ า
ตัวชี้วดั ที่ 1 ความสําเร็จการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผน ร้อยละ 80
5.1.3 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 การขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสง่ิ ประดิษฐ์ไทย
ตัวชี้วดั ที่ 1 ความสําเร็จการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนร้อยละ 80
5.1.4 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4 กลุม่ เรื่องท้าทายไทย/วาระแห่งชาติและอืน่ ๆ
ตัวชี้วดั ที่ 1 ความสําเร็จการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนร้อยละ 80
5.2 เป้ าหมายที่ 2 วิจยั เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 1 องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 90
5.2.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 การวิจยั พื้นฐาน
ตัวชี้วดั ที่ 1 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

956,384,000
1,512,737,300
1,512,737,300
174,188,000
174,188,000
1,354,673,000
1,354,673,000
7,186,540,200
7,186,540,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5.2.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 การวิจยั ประยุกต์
ตัวชี้วดั ที่ 1 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

3,689,309,400 บาท
3,689,309,400 บาท

5.2.3 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 การวิจยั พัฒนา
ตัวชี้วดั ที่ 1 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

2,726,345,700 บาท
2,726,345,700 บาท

5.3 เป้ าหมายที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั บุคลากรด้านการวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจยั
ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

4,223,683,400 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 หน่วยงานทีน่ าํ ระบบ/มาตรฐานการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาไปใช้เพิม่ เติม
ตัวชี้วดั ที่ 2 หน่วยงานทีใ่ ช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั เพิม่ มากขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 3 สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาต่อประชากรเพิม่ ขึ้น
5.3.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนระบบ/มาตรฐานการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงและพัฒนา (10 ระบบ/มาตรฐาน)

95,364,400
959,861,200
3,168,457,800
95,364,400
95,364,400

770,885,100 บาท
770,885,100 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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5.3.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนความร่วมมือการบูรณาการและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั ร่วมกัน
5.3.3 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนบุคลากรด้านการวิจยั ในสาขาสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

959,861,200
959,861,200
3,168,457,800
3,168,457,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจยั และนักวิจยั ที่มคี ุณภาพ

งบดําเนิ นงาน
985.8729
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
805.8652 11,219.6685
2,396.7993
406.4942
-

-

รวม
15,408.2059
406.4942
-

-

-

-

-

406.4942
292.6000

-

406.4942
292.6000

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

113.8942

-

113.8942

กระทรวงกลาโหม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การ
ป้ องกันประเทศ

-

-

763.7971
5.4431
5.4431

-

763.7971
5.4431
5.4431

2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

-

-

758.3540

-

758.3540

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การ
ป้ องกันประเทศ

-

-

758.3540

-

758.3540

กระทรวงการคลัง
1. สํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ
โครงการ : โครงการวิจยั ด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ
และการบริหารหนี้สาธารณะ

-

-

-

5.8493
1.7620
1.7620

5.8493
1.7620
1.7620

2. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการ : โครงการการวิจยั ด้านการคลัง การเงิน และ
เศรษฐกิจ

-

-

-

4.0873
4.0873

4.0873
4.0873

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

-

-

-

13.0888
2.8880
2.8880

13.0888
2.8880
2.8880

2. สถาบันการพลศึกษา
โครงการ : โครงการบริหารงานวิจยั
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านสังคม และ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์

-

-

-

10.2008
10.2008
17.4262
14.2182

10.2008
10.2008
17.4262
14.2182

-

-

-

14.2182

14.2182

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิต
2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมสร้างองค์
ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน

2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านสังคม และ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
2. กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
3. กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
4. กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาที่ดนิ และ
เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ เพิม่ ผลผลิต

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

918.8420
234.5576
234.5576
32.9093
32.9093
36.3750
36.3750
43.2982
43.2982

17.6624
3.9060
3.9060
-

5. กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการศูนย์ตน้ แบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นผลงานวิจยั สู่การใช้
ประโยชน์

571.7019
12.1500
51.6100

12.5000
12.5000
-

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช

507.9419

1.2564
1.2564

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
3.2080
3.2080

รวม
3.2080
3.2080

74.8000
-

48.0459
-

1,059.3503
234.5576
234.5576
32.9093
32.9093
40.2810
40.2810
43.2982
43.2982

-

-

584.2019
24.6500
51.6100

-

-

507.9419

6. กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
7. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสร้างองค์ความรูน้ วัตกรรม และต่อ
ยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ บนพื้นที่สูง

-

-

-

-

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนา
โครงการ : โครงการวิจยั ประยุกต์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ น
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

-

-

-

103.7474
103.7474
37.7527
65.9947
33.0480
14.9273
14.9273

103.7474
103.7474
37.7527
65.9947
33.0480
14.9273
14.9273

2. กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในการ
แก้ไขปัญหาสิง่ แวดล ้อมเชิงพื้นที่

-

-

-

13.7716
13.7716
4.3491
4.3491

13.7716
13.7716
4.3491
4.3491

74.8000
74.8000

48.0459
48.0459
-

49.3023
49.3023
74.8000
74.8000
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กระทรวงพาณิ ชย์
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั
และพัฒนาเพือ่ เป็ นองค์ความรูใ้ นอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4.3000
4.3000
-

-

-

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั เพือ่ การป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

-

-

กระทรวงยุติธรรม
1. สํานักงานกิจการยุติธรรม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม

-

-

44.3671
10.3771
10.3771

-

44.3671
10.3771
10.3771

-

-

33.9900

-

33.9900

-

-

33.9900

-

33.9900

กระทรวงแรงงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั ความต้องการแรงงานใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

-

-

-

4.2700
2.2700
2.2700

4.2700
2.2700
2.2700

2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ การคุม้ ครองแรงงาน

-

-

-

2.0000
2.0000

2.0000
2.0000

กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั ทาง
วัฒนธรรม

-

-

18.8820
15.0000
15.0000

3.1197
-

22.0017
15.0000
15.0000

2. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการวิจยั ทางศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

-

-

3.8820
3.8820

3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการ : โครงการวิจยั ทางการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

-

-

2. สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ
มหาชน)
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญารวมทัง้ หลักนิติธรรมของประเทศไทยและ
ประเทศในกลุม่ อาเซียน

4.3000

-

-

-

รวม
4.3000
4.3000

5.2000
5.2000
5.2000

3.1197
3.1197

4.3000

5.2000
5.2000
5.2000

3.8820
3.8820
3.1197
3.1197
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3

งบดําเนิ นงาน
22.4833
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
374.8741
2,983.6960
0.7562
337.6771
2,026.0900
373.4650
-

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+

-

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค)

-

179.7998

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิง
รับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

-

157.8773

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)

-

2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนา สู่การนําไปใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์
3. สํานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

-

-

รวม
3,381.8096
2,363.7671
373.4650

1,082.8250

-

1,082.8250

200.0000

-

379.7998

-

157.8773

-

369.8000

369.8000

15.5007
8.9607

11.0250
4.2250

-

6.5400

6.8000

-

6.9826
5.6346

26.1720
9.0200

-

1.3480

17.1520

-

0.6000
0.6000
0.1562
0.1562

27.1257
13.7857
13.3400
33.3108
14.8108

-

18.5000

4. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

-

-

630.7158

-

630.7158

โครงการ : โครงการพัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สนับสนุนเกษตรกรไทย ระยะที่ 3

-

-

25.5000

-

25.5000

โครงการ : โครงการบูรณาการข้อมูลเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตร ระยะที่ 3

-

-

69.2600

-

69.2600

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบัญชีนวัตกรรมไทย
และสิง่ ประดิษฐ์ไทย

-

-

124.1880

-

124.1880

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีห่นุ ยนต์
อุตสาหกรรม

-

-

20.0000

-

20.0000

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชวี ภาพ

-

-

82.9114

-

82.9114

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์

-

-

46.5020

-

46.5020
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โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
18.7200
125.0000
-

รวม
18.7200
125.0000

โครงการ : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งทาง
ราง

-

-

48.2620

-

48.2620

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ

-

-

37.6224

-

37.6224

โครงการ : โครงการรับรองโครงการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยี เพือ่ ใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี

-

-

4.0000

-

4.0000

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) เพือ่ การวิจยั และพัฒนาสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม

-

-

28.7500

-

28.7500

5. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่บุคลากรใน
สาขายุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

112.9300

-

112.9300

-

-

50.0000

-

50.0000

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
หมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชน (Talent
Mobility) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตและ
บริการ

-

-

62.9300

-

62.9300

6. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
อวกาศและอากาศยาน (Leverage Aerospace
Industry in Thailand)

-

-

36.0000

-

36.0000

-

-

36.0000

-

36.0000

7. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

-

-

66.3028

-

66.3028

โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

-

-

10.0000

-

10.0000

โครงการ : โครงการการสร้างและส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจยั ใหม่ดา้ นเทคโนโลยีนิวเคลียร์

-

-

8.7500

-

8.7500

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

-

-

44.8528

-

44.8528

โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั และการทดสอบ
เพือ่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

-

-

2.7000

-

2.7000

8. สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั ทางดาราศาสตร์

-

-

8.1832
8.1832

-

8.1832
8.1832
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9. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้ าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
103.4742
-

-

-

103.4742

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูส้ ู่การ
พัฒนาการศึกษา

-

-

4,449.9870
-

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ
งานวิจยั และผลิตบุคลากรด้านวิจยั

-

-

2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริมเครือข่ายวิจยั
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

10.1068
10.1068

-

10.1068
10.1068

-

-

0.6657
0.6657

-

0.6657
0.6657

4. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

-

-

110.7685
12.7685
98.0000

5. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

888.2800
262.0000

-

888.2800
262.0000

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

626.2800

-

626.2800

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

73.3420
73.3420

-

73.3420
73.3420

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

17.8485
17.8485

-

17.8485
17.8485

8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

35.0172
29.6142

-

35.0172
29.6142

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

5.4030

-

5.4030

9. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

58.9660
57.5660

-

58.9660
57.5660

-

-

รวม
103.4742
103.4742

9.9442
6.9442
5.1022

4,459.9312
6.9442
5.1022

1.8420

1.8420

3.0000
3.0000
-

113.7685
15.7685
98.0000
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โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจยั

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.4000
-

รวม
1.4000

10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

7.4283
7.4283

-

7.4283
7.4283

11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

48.2878
33.7556

-

48.2878
33.7556

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

14.5322

-

14.5322

12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

80.0000
80.0000

-

80.0000
80.0000

13. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

0.7530
0.7530

-

0.7530
0.7530

14. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

17.4990
17.4990

-

17.4990
17.4990

15. มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

6.0020
6.0020

-

6.0020
6.0020

16. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

9.5178
9.5178

-

9.5178
9.5178

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

13.6202
13.6202

-

13.6202
13.6202

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

8.7253
8.7253

-

8.7253
8.7253

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

5.9823
5.9823

-

5.9823
5.9823

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

16.4118
16.4118

-

16.4118
16.4118

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

16.3988
16.3988

-

16.3988
16.3988
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22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
38.5247
38.5247
-

รวม
38.5247
38.5247

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

13.3277
13.3277

-

13.3277
13.3277

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

6.2022
6.2022

-

6.2022
6.2022

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

23.9923
22.4923

-

23.9923
22.4923

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

1.5000

-

1.5000

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสม องค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ

-

-

26.0324
26.0324

-

26.0324
26.0324

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

24.9882
24.9882

-

24.9882
24.9882

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

11.1742
11.1742

-

11.1742
11.1742

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

8.0359
8.0359

-

8.0359
8.0359

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

17.3833
17.3833

-

17.3833
17.3833

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

19.3436
19.3436

-

19.3436
19.3436

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

6.3170
6.3170

-

6.3170
6.3170
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33. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
11.9613
11.9613
-

รวม
11.9613
11.9613

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

15.5655
15.5655

-

15.5655
15.5655

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

12.3074

-

12.3074

-

-

12.3074

-

12.3074

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

9.1807
9.1807

-

9.1807
9.1807

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

6.3774
6.3774

-

6.3774
6.3774

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

23.0986
23.0986

-

23.0986
23.0986

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

10.4658
10.4658

-

10.4658
10.4658

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

12.4382
12.4382

-

12.4382
12.4382

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสม องค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ

-

-

10.8795
10.8795

-

10.8795
10.8795

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

21.5799
21.5799

-

21.5799
21.5799

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

6.6824
6.6824

-

6.6824
6.6824

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

5.9177
5.9177

-

5.9177
5.9177
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45. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
15.7350
15.7350
-

รวม
15.7350
15.7350

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

14.9059
14.9059

-

14.9059
14.9059

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

8.3877
8.3877

-

8.3877
8.3877

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

73.8595
73.8595

-

73.8595
73.8595

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

3.8896
3.8896

-

3.8896
3.8896

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

12.3194
12.3194

-

12.3194
12.3194

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

9.7533
9.7533

-

9.7533
9.7533

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

7.6600
7.6600

-

7.6600
7.6600

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

11.2646
11.2646

-

11.2646
11.2646

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

17.8068
17.8068

-

17.8068
17.8068

55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

76.8441
76.8441

-

76.8441
76.8441

56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

11.4859
11.4859

-

11.4859
11.4859

57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

16.2884
16.2884

-

16.2884
16.2884
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58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
49.4049
49.4049
-

รวม
49.4049
49.4049

59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

53.5946
53.5946

-

53.5946
53.5946

60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

20.1906
20.1906

-

20.1906
20.1906

61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

58.4390
58.4390

-

58.4390
58.4390

62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

17.2342
17.2342

-

17.2342
17.2342

63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

70.3948
70.3948

-

70.3948
70.3948

64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

92.0461
92.0461

-

92.0461
92.0461

65. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

9.3624
9.3624

-

9.3624
9.3624

66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

183.6950
19.1000

-

183.6950
19.1000

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

76.5950

-

76.5950

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ
วิจยั บุคลากรวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

88.0000

-

88.0000

67. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

16.7393
16.7393

-

16.7393
16.7393

68. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

43.7615
43.7615

-

43.7615
43.7615
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69. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
23.6022
23.6022
-

รวม
23.6022
23.6022

70. มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

274.7424
161.2424

-

274.7424
161.2424

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

113.5000

-

113.5000

71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

-

-

44.0648

-

44.0648

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

28.0266

-

28.0266

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

16.0382

-

16.0382

72. มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

122.9429
122.9429

-

122.9429
122.9429

73. มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

15.3716
15.3716

-

15.3716
15.3716

74. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

142.1986
142.1986

-

142.1986
142.1986

75. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

151.6138
34.0172

-

151.6138
34.0172

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

107.3116

-

107.3116

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

10.2850

-

10.2850

76. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

89.1238

-

89.1238

-

-

61.0907

-

61.0907

-

-

28.0331

-

28.0331

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ
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77. มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
35.0000
35.0000
-

รวม
35.0000
35.0000

78. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

244.2672
234.6672

-

244.2672
234.6672

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

9.6000

-

9.6000

79. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

246.4974
113.0000

-

246.4974
113.0000

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

54.8754

-

54.8754

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ
วิจยั บุคลากรวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

78.6220

-

78.6220

80. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

89.9434
64.2295

-

89.9434
64.2295

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

13.1000

-

13.1000

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

12.6139

-

12.6139

81. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

67.4788
5.8000

-

67.4788
5.8000

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

3.0000

-

3.0000

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

58.6788

-

58.6788

82. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

70.1438
70.1438

-

70.1438
70.1438
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83. มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
44.3813
0.6000
-

รวม
44.3813
0.6000

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

33.4563

-

33.4563

โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

10.3250

-

10.3250

84. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ

-

-

104.1555
29.7132

-

104.1555
29.7132

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ

-

-

28.8423

-

28.8423

โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

45.6000

-

45.6000

-

-

22.0000

-

22.0000

-

-

22.0000

-

22.0000

-

61.0000
-

85. สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ี
ศักยภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพได้รบั การ
ศึกษาวิจยั
2. กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพ นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่มี คี วามเป็ นเลิศ
5. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุน
บริการสุขภาพ

44.5476
-

133.5631
18.0080
18.0080

239.1107
18.0080
18.0080

-

-

25.0000
25.0000

25.0000
25.0000

29.3642

-

-

15.6260

44.9902

29.3642

-

-

15.6260

44.9902

15.1834
15.1834

-

-

23.8628
23.8628

39.0462
39.0462

-

-

13.6331
13.6331

13.6331
13.6331

-
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หน่วย : ล ้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
20.7106
20.7106

รวม
20.7106
20.7106

-

-

16.7226
16.7226

16.7226
16.7226

62.4611

61.0000
51.0000
10.0000
2,060.7416

หน่ วยงาน
6. กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการ ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู ้
และเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต

งบดําเนิ นงาน
-

7. กรมอนามัย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ่ รองรับการมีสุขภาพ
ดีของประชาชนทุกกลุม่ วัย

-

8. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจยั
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารงานคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้

-

2. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบ
บูรณาการและจัดการผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์

-

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานําไปสู่
องค์ความรู ้

-

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
ทางการวิจยั และมาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
3. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการการวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

-

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจยั ด้านนิติ
วิทยาศาสตร์
หน่ วยงานของรัฐสภา
1. สถาบันพระปกเกล้า
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาประชาธิปไตย
หน่ วยงานของศาล
1. สํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
โครงการ : โครงการวิจยั

-

งบลงทุน

1.8275
1.8275
1.8275

61.0000
51.0000
10.0000
1,996.4530
5.1860
5.1860
1,991.2670
1,800.8170
99.9500
90.5000

45.1235
-

5.1860
5.1860
2,038.2180
1,800.8170
99.9500

45.1235

137.4510

-

-

-

17.3376
9.3376

17.3376
9.3376

-

-

-

8.0000

8.0000

-

-

4.0000
4.0000
4.0000

41.4898
41.4898
41.4898
4.0000
4.0000
4.0000

41.4898
41.4898
41.4898
-
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน

หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนางาน
ด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
9.1481
6.6481

รวม
9.1481
6.6481

-

-

-

5.6500

5.6500

โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหาการทุจริต
2. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู ้
เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

-

-

-

0.9981
2.5000
2.5000

0.9981
2.5000
2.5000

รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยว

-

2. การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านสังคม และ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์

-

3. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์
ความรูท้ างด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
4. องค์การสวนสัตว์
โครงการ : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั
สัตว์ป่า
5. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างและสะสมองค์ความรู ้
ที่มศี กั ยภาพ

-

411.5012
-

374.4023
20.8980
20.8980

-

785.9035
20.8980
20.8980

-

6.0496
6.0496

-

6.0496
6.0496

-

-

3.6680
3.6680

-

3.6680
3.6680

-

-

16.7852
16.7852

-

16.7852
16.7852

411.5012

327.0015

-

738.5027

-

72.9200

134.9205

-

207.8405

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งสนองภาคการ
ผลิตสาขายุทธศาสตร์

-

315.1361

161.9359

-

477.0720

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ
วิจยั และบุคลากรวิจยั

-

23.4451

30.1451

-

53.5902

สภากาชาดไทย
1. สภากาชาดไทย
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ

-

-

-

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
โครงการ : กองทุนสนับสนุนการวิจยั

-

-

-

1,943.1313
1,943.1313
1,943.1313

1,943.1313
1,943.1313
1,943.1313
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน

หน่ วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค)
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุ
อ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบัญชี
นวัตกรรมไทยและสิง่ ประดิษฐ์ไทย
3. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายด้านชีววิทยา
ศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งสนอง
ภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
สภากาชาดไทย
1. สภากาชาดไทย
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2560
347.6771
337.6771

ปี งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
1,092.3321
899.9208
-

ปี 2563- จบ
-

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
งบประมาณ
180.0000
180.0000

179.7998

735.7029

-

-

157.8773

164.2179

-

-

10.0000

40.0000

-

-

-

10.0000

40.0000

-

-

-

-

152.4113

-

-

-

-

152.4113

-

-

-

21.9701
21.9701

87.8803
87.8803

-

-

-

21.9701

87.8803

-

-

-

369.6472

-

180.0000

448.8522
448.8522
448.8522

448.8521
448.8521
448.8521

-

289.5400
289.5400
289.5400

1,629.0646

448.8521

-

469.5400

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 7 รายการ เป็ นเงิน 337,677,100 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 31,970,100 บาท
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8. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญ
ของประเทศ

เป้ าหมาย
งบประมาณ
หน่ วยนับ

จํานวน
15,408.2059
3,997.9823

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลงานวิจยั สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของ
โครงการวิจยั ที่แล้วเสร็จ

3,997.9823

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 : การวิจยั เพื่อตอบสนอง Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย

956.3840

ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการวิจยั ทีร่ ่วมวิจยั กับภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ30
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์
กิจกรรม ส่งเสริมการนําผลงานวิจยั และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

956.3840
320.9476
13.3400
13.3400
13.3400

1.2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีห่นุ ยนต์อตุ สาหกรรม
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีห่นุ ยนต์
โครงการที่ 2 : โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ
โครงการที่ 3 : โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
โครงการที่ 4 : โครงการวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมดิจทิ ลั
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาวิศวกรรมดิจทิ ลั
1.3 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน (Leverage
Aerospace Industry in Thailand)

จํานวน
เทคโนโลยี/
ผลิตภัณฑ์ ต่อ
โครงการวิจยั

1

168.1334
20.0000
20.0000
82.9114
82.9114
46.5020
46.5020
18.7200
18.7200
36.0000
36.0000

ต้นแบบ

2

เรื่อง

2

ต้นแบบ

3

ต้นแบบ

2

ราย

1

36.0000
103.4742
103.4742

กิจกรรม จัดตัง้ ศูนย์ป้องกันและรักษาผูเ้ จ็บป่ วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยี
เซลล์บาํ บัด (Cell Therapy) และยีนบําบัด (Gene Therapy)

แห่ง

2

32.5800

กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนายา ชีววัตถุ และเครือ่ งมือแพทย์ ต้นแบบเพือ่ ถ่ายทอดสู่เชิง
พาณิชย์และลดการนําเข้าจากต่างประเทศ

แห่ง

1

70.8942

กิจกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน
1.4 ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายด้านชีววิทยา
ศาสตร์
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

เป้ าหมาย
งบประมาณ
หน่ วยนับ

จํานวน
185.4364
1.5000
1.5000

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

1

1.5000
113.5000
113.5000

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

7

113.5000
16.0382
16.0382

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
2.4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

6

16.0382
9.2850
9.2850

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
2.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

4

9.2850
9.6000
9.6000

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
2.6 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

3

9.6000
5.8000
5.8000

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
2.7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

4

5.8000
29.7132
29.7132

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
3. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
3.1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (กองทุนสนับสนุนการวิจยั )
โครงการที่ 1 : กองทุนสนับสนุนการวิจยั
กิจกรรม การสนับสนุนการวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต

ทุน/โครงการ

180

29.7132
450.0000
450.0000
450.0000
450.0000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 : การวิจยั มุ่งเป้ า
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผน ร้อยละ 80
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
1.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
1,512.7373
1,512.7373
14.9273
14.9273
14.9273

เรื่อง

14

2. กระทรวงยุติธรรม
2.1 สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ ยกระดับมาตรฐานและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทัง้ หลักนิติธรรมของประเทศไทยและประเทศ
ในกลุม่ อาเซียน

14.9273
33.9900
33.9900
33.9900

กิจกรรม การส่งเสริมงานวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สนับสนุน
เกษตรกรไทย ระยะที่ 3

เรื่อง

10

33.9900
270.7220
268.0220
25.5000

กิจกรรม เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการข้อมูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ดา้ น
การเกษตร ระยะที่ 3

ระบบ

1

25.5000
69.2600

กิจกรรม บูรณาการข้อมูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตร
โครงการที่ 3 : โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
กิจกรรม จัดการความรูเ้ พือ่ เกษตรกร
กิจกรรม ปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร
กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคนในชุมชน
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งทางราง
กิจกรรม วิจยั ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางราง
3.2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจยั และการทดสอบเพือ่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กิจกรรม การสร้างเภสัชรังสีเพือ่ การบําบัดรักษาเนื้องอก
กิจกรรม การพัฒนาวิธวี เิ คราะห์ปริมาณสารชีวมวลด้วยเทคนิค Radiometric

จังหวัด

20

เรื่อง/ปี
ชุดเทคโนโลยี
คน
ชุมชน/ปี

10
5
500
100

คน

45

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

69.2600
125.0000
5.0000
10.0000
10.0000
100.0000
48.2620
48.2620
2.7000
2.7000
0.7000
2.0000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
4. กระทรวงศึกษาธิการ
4.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
37.3830
4.6830
4.6830

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
4.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

8

4.6830
19.1000
19.1000

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
4.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

2

19.1000
13.0000
13.0000

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
4.4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

7

13.0000
0.6000
0.6000

โครงการ

1

0.6000
1,134.8170
1,134.8170
1,134.8170

โครงการ

556

ชิ้นงาน

2

1,134.8170
20.8980
20.8980
20.8980
20.8980
174.1880

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ตอบสนองการแก้ปญั หาสําคัญของประเทศ
5. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
5.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจัดการ
ผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรม บูรณาการงบประมาณการวิจยั
6. รัฐวิสาหกิจ
6.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 : การขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสง่ิ ประดิษฐ์ไทย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนร้อยละ 80
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบัญชีนวัตกรรมไทยและสิง่ ประดิษฐ์ไทย
กิจกรรม บัญชีนวัตกรรมไทย
กิจกรรม บัญชีสง่ิ ประดิษฐ์ไทย
กิจกรรม การเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านคุณภาพ (MSTQ) เพือ่ นวัตกรรมไทย

รายการ
รายการ
เว็บไซต์

67
40
1

174.1880
124.1880
124.1880
124.1880
14.5800
95.3300
14.2780
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
2.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจัดการผลงานวิจยั
ไปสู ่การใช้ประโยชน์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
50.0000
50.0000
50.0000

กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดขยายผลงานวิจยั
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4 : กลุ่มเรื่องท้าทายไทย/วาระแห่งชาติและอื่น ๆ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนร้อยละ 80
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการศู นย์ตน้ แบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
กิจกรรม ศู นย์ตน้ แบบการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ บบเติมอากาศ
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลือ่ นผลงานวิจยั สู ่การใช้ประโยชน์
กิจกรรม การขับเคลือ่ นผลงานวิจยั สู ่การใช้ประโยชน์
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

ผลงาน

3

โรง

25

เรื่อง

11

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
2.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

1

0.7200
1.0000
1.0000

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
2.3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

1

1.0000
28.0331
28.0331

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
2.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

10

28.0331
100.0000
100.0000

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
2.5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

โครงการ

23

100.0000
13.1000
13.1000

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
3. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
3.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจัดการผลงานวิจยั
ไปสู ่การใช้ประโยชน์

โครงการ

2

13.1000
616.0000
616.0000
616.0000

ผลงาน

509

616.0000

กิจกรรม บริหารจัดการผลงานวิจยั สู ่การใช้ประโยชน์

50.0000
1,354.6730
1,354.6730
76.2600
76.2600
24.6500
24.6500
51.6100
51.6100
142.8531
0.7200
0.7200
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
4. หน่วยงานของรัฐสภา
4.1 สถาบันพระปกเกล ้า
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาประชาธิปไตย
กิจกรรม การสร้างองค์ความรูแ้ ละการผลิตผลงานวิจยั
5. หน่วยงานอิสระของรัฐ
5.1 สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหาการทุจริต
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหาทุจริต
6. รัฐวิสาหกิจ
6.1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
กิจกรรม โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ OTOP
ด้วย วทน. 5 ภูมภิ าค

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

เรื่อง
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เรื่อง

5

งบประมาณ
41.4898
41.4898
41.4898
41.4898
0.9981
0.9981
0.9981
0.9981
477.0720
477.0720

ราย

1000

477.0720
50.0000

โรง
เรื่อง
ราย
คน
ราย

16
8
5
3300
800

7.5485
71.2903
14.1043
88.7593
64.7571

กิจกรรม โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพเพือ่ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2
กิจกรรม โครงการศูนย์ความเป็ นเลิศด้านสาหร่าย วว.
กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีอาหารแปรรูปของ SMEs ในพื้นที่

สายพันธุ ์
สายพันธุ ์
ราย

100
4
200

6.2000
24.0000
3.0000

กิจกรรม โครงการสร้างมูลค่าเพิม่ มันสําปะหลังโดยนํามาผลิตเอทานอล ระยะที่ 2
กิจกรรม โครงการยืดอายุลาํ ไยส่งออกเพือ่ แก้ไขลําไยล ้นตลาดด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โรง
ราย

4
200

80.0000
5.0000

กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ สิง่ แวดล ้อม และขยะชุมชนโดยเทคโนโลยี
สะอาด (Plasma)

ครัง้

1

8.0000

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโลยีของการวิจยั ใน
สัตว์ทดลองของประเทศ

ชิ้น

30

6.0000

กิจกรรม โครงการศูนย์ตน้ แบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแบบ
ครบวงจร

ราย

100

2.0000

กิจกรรม โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติและของเหลือทิ้งจาก
ธรรมชาติ

ชิ้น

3

30.1125

กิจกรรม โครงการ Non-Thermal Plasma เพือ่ ผูป้ ระกอบการอัญมณี SMEs

ชิ้น

1

16.3000

กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยสู่ชมุ ชน
กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท
กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อตุ สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
กิจกรรม การจัดการสถานีเพือ่ ถ่ายทอดความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม โครงการโรงงานนําร่องมาตรฐาน สําหรับผลิตผลิตภัณฑ์ได้จากผลผลิต
งานวิจยั ระยะที่ 1- สายการผลิตเครือ่ งดืม่ และสายการผลิตผลไม้อบแห้ง
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลงานวิจยั สามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการวิจยั ที่แล้วเสร็จ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : การวิจยั เพื่อตอบสนอง Super Clusters/
10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการวิจยั ที่ร่วมวิจยั กับภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

13,340,000
6,540,000
6,540,000
93,600
40,000
300,000
700,000
1,155,000
70,000
4,171,400
10,000
6,800,000
6,800,000
6,800,000
6,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

500,000 บาท

(2) Ultrasonic Homogenizer แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

1,500,000 บาท

(3) Nano particle analyzer แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

1,500,000 บาท

(4) ชุดอุปกรณ์คน้ หาตําแหน่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1,500,000 บาท
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(5) อุปกรณ์เปลีย่ นตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ใช้กบั XRD พร้อมอุปกรณ์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,500,000 บาท

(6) กล ้องถ่ายภาพติดตัง้ บนกล ้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีห่นุ ยนต์อตุ สาหกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนาต้นแบบ/เทคโนโลยีห่นุ ยนต์อตุ สาหกรรม
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ต้นแบบ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

20,000,000
82,911,400
82,911,400
82,911,400
76,911,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2) ค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนาต้นแบบ/เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ต้นแบบ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

6,000,000
46,502,000
46,502,000
46,502,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1) ค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนาต้นแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 ต้นแบบ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

46,502,000
18,720,000
18,720,000
18,720,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี/ระบบการผลิตอัตโนมัติ
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ต้นแบบ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน
(Leverage Aerospace Industry in Thailand)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีอวกาศ ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 6 ระบบ

300,000 บาท

18,720,000 บาท

36,000,000
36,000,000
36,000,000
12,654,000

บาท
บาท
บาท
บาท

23,346,000 บาท

58

ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์

103,474,200
103,474,200
103,474,200
66,894,200

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) ครุภณั ฑ์โครงการวิจยั เชิงคลินกิ ด้านทันตกรรม ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

21,320,000 บาท

(2) ครุภณั ฑ์ศูนย์ทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับคลินกิ มาตรฐานสากล
(ICH GCP) ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

34,574,200 บาท

(3) ครุภณั ฑ์ศูนย์พฒั นาบริการการรักษาด้วยเซลล์บาํ บัด (Cell Therapy Center)
ของประเทศไทย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง

11,000,000 บาท
- บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ห่นุ ยนต์ทางการแพทย์ชนั้ สูงแห่งชาติ
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
3) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

- บาท
200,617,600
32,137,600
16,068,700
152,411,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
36,580,000 บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และพัฒนาเครือ่ งลดนํา้ มันตกค้างในผลิตภัณฑ์
อาหารทอดแบบอัตโนมัตขิ นาดเล็ก เพือ่ เพิม่ คุณภาพอาหารทอดให้เป็ น
อาหารเพือ่ สุขภาพสําหรับกลุม่ ผูผ้ ลิตอาหารทอดรายย่อยในเขตภาคตะวันตก
มหาวิทยาลัยมหิดล

1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท

1,500,000 บาท

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

113,500,000 บาท
113,500,000 บาท
113,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการพัฒนา Enterprise software สําหรับระบบโซ่อปุ ทาน
สาธารณสุขประเทศไทย

9,250,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับศูนย์การแพทย์ ทีอ่ ยู่อาศัย
สะดวกสบายสําหรับผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแล และการผลิตอุปกรณ์ช่วย
ในการวินจิ ฉัยทางการแพทย์ทม่ี ศี กั ยภาพเชิงพาณิชย์

25,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตยาประเภทชีววัตถุคล ้ายคลึงเพือ่ การรักษาผูป้ ่ วย
โรคมะเร็งและโรคภูมแิ พ้ รวมถึงการผลิตชีววัตถุคล ้ายคลึงเพือ่ เป็ นองค์ประกอบ
ในชุดตรวจวินจิ ฉัยโรคทีไ่ ด้มาตรฐานสากล

27,500,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเซ็นเซอร์ตรวจวัดพืชและสภาพแวดล ้อม สําหรับเกษตรกรรม
แม่นยําสูงในไร่นาและโรงงานปลูกพืชผัก
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจยั และโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตอุปกรณ์
การแพทย์ครบวงจรเพือ่ รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
6) เงินอุดหนุนการวิจยั และพัฒนายางล ้อตัน
7) เงินอุดหนุนโครงการเพิม่ มูลค่าให้กบั โปรตีนทีเ่ หลือจากกระบวนการ
แล่เนื้อปลาในการผลิตทูน่ากระป๋ อง เพือ่ พัฒนาเป็ นอาหารเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต

5,000,000 บาท
28,750,000 บาท
12,000,000 บาท
6,000,000 บาท

16,038,200
16,038,200
16,038,200
16,038,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9,285,000
9,285,000
9,285,000
9,285,000

บาท
บาท
บาท
บาท

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

9,600,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั Super Cluster
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ตอบสนองการผลิต

5,800,000
5,800,000
5,800,000
5,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

29,713,200
29,713,200
29,713,200
29,713,200

บาท
บาท
บาท
บาท

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
โครงการ : กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) การสนับสนุนการวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต (Super Clusters)

450,000,000 บาท
450,000,000 บาท
450,000,000 บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.2 : การวิจยั มุ่งเป้ า
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จการดําเนิ นโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผน ร้อยละ 80
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้ นการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

14,927,300 บาท
14,927,300 บาท
1,993,000 บาท
1,993,000 บาท
12,934,300 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทัง้ หลักนิ ติธรรมของประเทศไทย
และประเทศในกลุ่มอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

33,990,000 บาท
33,990,000 บาท
33,990,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ ยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา รวมทัง้ หลักนิตธิ รรม
ของประเทศไทยและประเทศในกลุม่ อาเซียน

33,990,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อสนับสนุ น
เกษตรกรไทย ระยะที่ 3
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

25,500,000 บาท
25,500,000 บาท
25,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

25,500,000 บาท
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โครงการ : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตร ระยะที่ 3
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบจําลองและบูรณาการขอ้ มูล ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ
โครงการ : โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 100 ชุมชน
โครงการ : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งทางราง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งทางราง ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ต้นแบบ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั และการทดสอบเพือ่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ

69,260,000 บาท
69,260,000 บาท
69,260,000 บาท
125,000,000 บาท
125,000,000 บาท
75,000,000 บาท
50,000,000 บาท
48,262,000 บาท
48,262,000 บาท
15,822,000 บาท
32,440,000 บาท
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,683,000
4,683,000
4,683,000
4,683,000

บาท
บาท
บาท
บาท

19,100,000
19,100,000
19,100,000
19,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั มุ่งเป้ า

13,000,000
13,000,000
13,000,000
13,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

600,000
600,000
600,000
600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ
และจัดการผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ทีม่ ่งุ เป้ าเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั ด้านการตลาดการท่องเทีย่ ว

1,134,817,000 บาท
1,134,817,000 บาท
1,134,817,000 บาท
1,134,817,000 บาท

20,898,000
20,898,000
20,898,000
20,898,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.3 : การขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีส่งิ ประดิษฐ์ไทย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จการดําเนิ นโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผน ร้อยละ 80
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

124,188,000 บาท
124,188,000 บาท
114,188,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบัญชีนวัตกรรมไทย ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 ระบบ

14,580,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 40 ต้นแบบ

95,330,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งมือแพทย์
และยานยนต์ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ
และจัดการผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาสินค้าสู่บญั ชีสง่ิ ประดิษฐ์ไทย

4,278,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท

50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.4 : กลุ่มเรื่องท้าทายไทย/วาระแห่งชาติและอืน่ ๆ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จการดําเนิ นโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผน
ร้อยละ 80
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการศูนย์ตน้ แบบการผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุก่อสร้าง
(10) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(11) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

24,650,000
12,150,000
12,150,000
121,500
686,000
186,000
230,300
252,500
2,397,500
220,000
1,293,600
200,000
2,062,600
4,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,500,000 บาท
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โครงการ : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจยั สู่การใช้ประโยชน์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจัดนิทรรศการ
(3) วัสดุสาํ นักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(6) วัสดุการเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ

51,610,000
51,610,000
51,610,000
2,024,400
1,775,600
585,400
6,925,900
3,497,800
36,800,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

720,000
720,000
720,000
720,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

28,033,100
28,033,100
28,033,100
28,033,100

บาท
บาท
บาท
บาท

100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ

13,100,000
13,100,000
13,100,000
13,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

616,000,000
616,000,000
616,000,000
480,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ
และจัดการผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนงานวิจยั ตอบสนองนโยบาลรัฐบาล
2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรูแ้ ละเผยแพร่ผลผลิต
จากผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ไปสู่การใช้ประโยชน์
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนามุ่งสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน

136,000,000 บาท

477,072,000
315,136,100
315,136,100
237,678,100
2,835,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

975,000 บาท

(2) ระบบดับเพลิงอาคารปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขยายสายพันธุ ์
และการพัฒนาป่ าไม้เศรษฐกิจชุมชน ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

1,860,000 บาท
60,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

60,000 บาท
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1.1.1.3 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

89,300,000 บาท
400,000 บาท

(2) เครือ่ งผสมยางแบบต่อเนื่อง ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

3,600,000 บาท

(3) เครือ่ งขึ้นรูปยางแบบแผ่น ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,800,000 บาท

(4) เครือ่ งตีโฟมยาง ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,500,000 บาท

(5) เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเอทานอล
ตําบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
1 ชุด
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)
(2) ชุดคัดแยกขยะระบบกึ่งอัตโนมัตแิ บบเบ็ดเสร็จ 20 ตันต่อวัน
ตําบลตาลเดีย่ ว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 ชุด
(3) ชุดจัดแสดงวิวฒั นาการของแมลงของอาคารอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(4) เครือ่ งวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุดว้ ยรังสีเอ็กซ์
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

80,000,000 บาท
145,483,100 บาท
5,067,000 บาท
31,800,000 บาท

2,000,000 บาท
12,000,000 บาท

(5) ครุภณั ฑ์ประกอบอาคารห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ ปริมาณสารพันธุกรรม
ในพืช ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

3,050,000 บาท

(6) ชุดเตรียมตัวอย่างในการจําแนกสารพันธุกรรมในพืช สัตว์
และจุลนิ ทรีย ์ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,922,000 บาท

(7) ชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรมในพืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย ์
ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,381,000 บาท

(8) ถังเพาะเลี้ยงจุลนิ ทรียแ์ บบอัตโนมัตพิ ร้อมอุปกรณ์เสริม
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(9) เครือ่ งวัดสี ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,200,000 บาท
1,158,000 บาท

(10) เครือ่ งทอดระบบสุญญากาศ ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครือ่ ง

1,535,000 บาท

(11) เครือ่ งทําแห้งแบบเยือกแข็ง ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครือ่ ง

5,000,000 บาท
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(12) เครือ่ งทดสอบการกดอัดโฟมยาง ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,500,000 บาท

(13) เครือ่ งทํานํา้ ยางขน้ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,600,000 บาท

(14) ตูน้ ่งึ ไอนํา้ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
1 หลัง

3,600,000 บาท

(15) เครือ่ งวัดปริมาณธาตุองค์ประกอบผิวเคลือบโดยการวัดปริมาณ
รังสีเอ็กซ์ ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครือ่ ง

15,000,000 บาท

(16) เครือ่ งวัดอุณหภูมแิ บบไร้สาย ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,100,000 บาท

(17) เครือ่ งล ้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ฆ่าเชื้อจุลนิ ทรีย ์ ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,100,000 บาท

(18) เครือ่ งแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ตําบลเขาพัง อําเภอบา้ นตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,500,000 บาท

(19) ระบบสายการผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(20) ระบบสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อม่ิ อบแห้ง
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

21,970,100 บาท
109,850,400 บาท
21,970,100 บาท
87,880,300 บาท
25,000,000 บาท

(21) ครุภณั ฑ์ประกอบอาคารห้องปฏิบตั กิ ารโรงงานนําร่อง ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

3,000,000 บาท
77,458,000 บาท
20,000,000 บาท

(1) ห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ห้อง
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

20,000,000 บาท
57,458,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าหลัก 4 ช่องจราจร
พร้อมเกาะกลางและวงเวียน ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย

13,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารแลกเปลีย่ นเรียนรูน้ กั วิจยั ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

13,258,000 บาท

(4) ค่าปรับปรุงบ่อนํา้ ดิบ พื้นที่ 30 ไร่ ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

10,000,000 บาท
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(5) ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว ้าง 9 เมตร ยาว 2,500 เมตร
ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

16,200,000
161,935,900
161,935,900
161,935,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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ขอจัดสรร
หน่ วยงานของรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

47,691,100
47,691,100
47,691,100
47,691,100

เสนอจัดสรร

บาท
บาท
บาท
บาท

998,100 บาท
998,100 บาท
998,100 บาท

41,489,800
41,489,800
41,489,800
41,489,800

บาท
บาท
บาท
บาท

998,100 บาท
998,100 บาท
998,100 บาท
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 2 : วิจยั เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : องค์ความรูท้ ่ีได้จากการวิจยั สอดคล้องกับความต้องการของหน่ วยงานต่าง ๆ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

7,186.5402
7,186.5402

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 : การวิจยั พื้นฐาน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จของการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐาน
1.2 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
กิจกรรม วิจยั พื้นฐาน
1.3 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
กิจกรรม วิจยั พื้นฐาน
1.4 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั พัฒนาทีด่ นิ และเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
กิจกรรม วิจยั พื้นฐาน
1.5 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืช
กิจกรรม โครงการวิจยั และพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต (กิจกรรมวิจยั พื้นฐาน)
1.6 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานด้านหม่อนไหม
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.1 กรมป่ าไม้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
กิจกรรม วิจยั พื้นฐาน
3. กระทรวงยุตธิ รรม
3.1 สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
กิจกรรม ดําเนินการวิจยั พื้นฐานด้านกระบวนการยุตธิ รรม
4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1 สํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
กิจกรรม วิจยั พื้นฐานทางด้านนิวเคลียร์และรังสี

งบประมาณ

770.8851
770.8851

โครงการ

9

เรื่อง

41

โครงการ

5

เรื่อง

9

โครงการ

1

ร้อยละ

100

เรื่อง

1

เรื่อง

6

ร้อยละ

80

114.7933
73.8786
73.8786
73.8786
10.9139
10.9139
10.9139
3.6300
3.6300
3.6300
1.9441
1.9441
1.9441
5.3704
5.3704
5.3704
19.0563
19.0563
19.0563
0.4000
0.4000
0.4000
0.4000
7.2281
7.2281
7.2281
7.2281
12.3811
12.3811
12.3811
12.3811
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
5. กระทรวงศึกษาธิการ
5.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
กิจกรรม วิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่ผลงานวิจยั สู่สาธารณชน
กิจกรรม การส่งเสริมงานวิจยั พัฒนานโยบายและวิจยั องค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนา
อาชีวศึกษา
5.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.5 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.9 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.10 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.11 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

ผลงาน
เรื่อง

4
2

โครงการ

102

โครงการ

31

โครงการ

23

ร้อยละ

20

โครงการ

2

โครงการ

12

โครงการ

5

โครงการ

2

โครงการ

5

โครงการ

8

งบประมาณ
588.5774
5.4740
5.4740
2.4740
3.0000
45.9153
45.9153
45.9153
9.5500
9.5500
9.5500
6.6794
6.6794
6.6794
12.1479
12.1479
12.1479
1.3031
1.3031
1.3031
3.4630
3.4630
3.4630
6.7532
6.7532
6.7532
2.5268
2.5268
2.5268
1.2279
1.2279
1.2279
2.8956
2.8956
2.8956
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
5.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
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5.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
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5.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.41 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.42 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.43 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

1

โครงการ

8

โครงการ

11

โครงการ

2

โครงการ

8

โครงการ

3

โครงการ

5

โครงการ

11

โครงการ

18

โครงการ

2

โครงการ

15

โครงการ

7

งบประมาณ
0.3500
0.3500
0.3500
3.8574
3.8574
3.8574
9.6506
9.6506
9.6506
0.5521
0.5521
0.5521
3.3664
3.3664
3.3664
0.6982
0.6982
0.6982
1.5853
1.5853
1.5853
4.3727
4.3727
4.3727
10.3539
10.3539
10.3539
0.7405
0.7405
0.7405
3.3627
3.3627
3.3627
3.7300
3.7300
3.7300

77
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5.48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.54 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.56 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.57 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.58 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.59 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

20

โครงการ

9

โครงการ

35

โครงการ

4

โครงการ

42

โครงการ

54

โครงการ

12

โครงการ

35

โครงการ

10

โครงการ

3

โครงการ

2

โครงการ

55

งบประมาณ
9.7930
9.7930
9.7930
5.3713
5.3713
5.3713
14.7569
14.7569
14.7569
1.7000
1.7000
1.7000
16.5421
16.5421
16.5421
29.2666
29.2666
29.2666
2.4788
2.4788
2.4788
25.3676
25.3676
25.3676
5.1209
5.1209
5.1209
0.5020
0.5020
0.5020
1.2820
1.2820
1.2820
50.8000
50.8000
50.8000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
5.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.61 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.62 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.66 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.68 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.69 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.70 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.71 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

18

โครงการ

51

โครงการ

14

โครงการ

53

โครงการ

28

โครงการ

12

โครงการ

33

โครงการ

97

โครงการ

5

โครงการ

10

โครงการ

9

โครงการ

7

งบประมาณ
6.3000
6.3000
6.3000
31.3178
31.3178
31.3178
4.0963
4.0963
4.0963
77.3879
77.3879
77.3879
23.0498
23.0498
23.0498
5.1967
5.1967
5.1967
10.6196
10.6196
10.6196
21.7984
21.7984
21.7984
15.6792
15.6792
15.6792
5.6370
5.6370
5.6370
5.3272
5.3272
5.3272
3.2323
3.2323
3.2323
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
5.72 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
5.73 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั พื้นฐาน
6. กระทรวงสาธารณสุข
6.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ นวัตกรรมด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
8.3161
8.3161
8.3161
7.8944
7.8944
7.8944
33.1308
16.6112
16.6112

โครงการ

48

กิจกรรม การศึกษา วิจยั ให้ความรูแ้ ละพัฒนารูปแบบบริการและผลิตภัณฑ์ดา้ นสุขภาพ
6.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่มี คี วามเป็ นเลิศ

เรื่อง

5

16.6112
9.1592
9.1592

กิจกรรม วิจยั พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ{{LF}}(การวิจยั พื้นฐาน)
6.4 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
เพือ่ รองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุม่ วัย

ร้อยละ

80

เรื่อง

2

9.1592
3.0676
3.0676
3.0676
4.2928
4.2928

กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั พื้นฐานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
7. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
7.1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
8. หน่วยงานของศาล
8.1 สํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั
กิจกรรม โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนู ญ
9. หน่วยงานอิสระของรัฐ
9.1 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชน

โครงการ

4

ร้อยละ

80

เรื่อง

2

เรื่อง

5

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาและการวิจยั ด้านสิทธิมนุษยชน

4.2928
0.8260
0.8260
0.8260
0.8260
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
2.5000
2.5000
2.5000
2.5000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

10. รัฐวิสาหกิจ
10.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรม สํารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
10.2 องค์การสวนสัตว์ (องค์การสวนสัตว์)
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั สัตว์ป่า
่
ยากร
กิจกรรม การศึกษาวิจยั การอนุรกั ษ์ฟ้ ื นฟู และสร้างความมันคงของฐานทรั
ธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (พื้นฐาน)

7.0484
2.4400
2.4400
เรื่อง

5

เรื่อง

5

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 : การวิจยั ประยุกต์
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จของการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 90
1. กระทรวงการคลัง
1.1 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหนี้สาธารณะ
กิจกรรม โครงการวิจยั ด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหนี้สาธารณะ
1.2 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั ด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ
กิจกรรม การวิจยั ด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2.1 กรมพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม ดําเนินการศึกษา วิจยั และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
2.2 สถาบันการพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารงานวิจยั
กิจกรรม จัดทํางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านสังคม และความมันคงของมนุ
่
ษย์
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์

งบประมาณ

2.4400
4.6084
4.6084
4.6084
3,689.3094
3,689.3094

ครัง้

1

โครงการ

4

เรื่อง

2

เรื่อง/ชิ้นงาน

23

เรื่อง

10

โครงการ

7

5.8493
1.7620
1.7620
1.7620
4.0873
4.0873
4.0873
13.0888
2.8880
2.8880
2.8880
10.2008
10.2008
10.2008
14.2182
14.2182
14.2182
14.2182
637.7701
60.0781
60.0781
60.0781
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4.2 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์
4.3 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์
4.4 กรมพัฒนาที่ดนิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั พัฒนาที่ดนิ และเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์
4.5 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืช
กิจกรรม โครงการวิจยั และพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต (กิจกรรมวิจยั ประยุกต์)
4.6 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์ดา้ นหม่อนไหม
4.7 สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างองค์ความรูน้ วัตกรรม และต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ บน
พื้นที่สูง
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนา
5. กระทรวงคมนาคม
5.1 กรมทางหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ประยุกต์
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
6.1 กรมป่ าไม้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์
6.2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล ้อม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล ้อมเชิงพื้นที่
กิจกรรม วิจยั และพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะและการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
7. กระทรวงมหาดไทย
7.1 กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั เพือ่ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
20.9126
20.9126
20.9126
36.1577
36.1577
36.1577
15.6271
15.6271
15.6271
403.7942
403.7942
403.7942
26.4004
26.4004
26.4004
74.8000
74.8000

เรื่อง

62

โครงการ

33

เรื่อง

52

โครงการ

133

ร้อยละ

100

โครงการ

41

โครงการ

8

เรื่อง

35

เรื่อง

3

74.8000
65.9947
65.9947
65.9947
65.9947
10.8388
6.4897
6.4897
6.4897
4.3491
4.3491
4.3491

3

5.2000
5.2000
5.2000
5.2000

โครงการ
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8. กระทรวงแรงงาน
8.1 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั ความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม วิจยั ความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
8.2 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ การคุม้ ครองแรงงาน
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ การคุม้ ครองแรงงาน
9. กระทรวงวัฒนธรรม
9.1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั ทางวัฒนธรรม
กิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ ดําเนินโครงการวิจยั ทางวัฒนธรรม
9.2 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กิจกรรม การอุดหนุนการวิจยั เพือ่ พัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
9.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม การวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
10. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนา สู่การนําไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน
10.2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นในประเทศไทย
10.3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กิจกรรม การสร้างองค์ความรูแ้ ละการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
10.4 สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจยั ทางดาราศาสตร์
กิจกรรม การพัฒนางานวิจยั ทางดาราศาสตร์
11. กระทรวงศึกษาธิการ
11.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูส้ ู่การพัฒนาการศึกษา
กิจกรรม ผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูส้ ู่การพัฒนาการศึกษา

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

เรื่อง

1

เรื่อง

2

เรื่อง

3

ผลงาน

4

เรื่อง

8

เรื่อง

8

ร้อยละ

50

เรื่อง

20

เรื่อง

18

เรื่อง

6

งบประมาณ
4.2700
2.2700
2.2700
2.2700
2.0000
2.0000
2.0000
22.0017
15.0000
15.0000
15.0000
3.8820
3.8820
3.8820
3.1197
3.1197
3.1197
95.1468
4.4884
4.4884
4.4884
37.6224
37.6224
37.6224
44.8528
44.8528
44.8528
8.1832
8.1832
8.1832
1,808.2706
5.1022
5.1022
5.1022
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11.2 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมเครือข่ายวิจยั
กิจกรรม การดําเนินการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
11.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม วิจยั ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
11.4 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่ผลงานวิจยั สู่สาธารณชน
11.5 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.8 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.12 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
10.1068
10.1068

เรื่อง

2

ร้อยละ

50

ผลงาน

8

โครงการ

49

โครงการ

27

โครงการ

72

ร้อยละ

20

โครงการ

10

โครงการ

35

โครงการ

18

โครงการ

1

10.1068
0.6657
0.6657
0.6657
9.6945
9.6945
9.6945
23.8302
23.8302
23.8302
7.9985
7.9985
7.9985
22.5848
22.5848
22.5848
45.1810
45.1810
45.1810
6.1252
6.1252
6.1252
10.5929
10.5929
10.5929
45.7665
45.7665
45.7665
0.7530
0.7530
0.7530
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11.13 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.14 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
11.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ควารูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูดา้ นการวิจยั ประยุกต์
11.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

24

โครงการ

27

โครงการ

16

โครงการ

4

โครงการ

24

โครงการ

8

โครงการ

10

โครงการ

15

โครงการ

16

โครงการ

5

โครงการ

32

โครงการ

6

งบประมาณ
20.8213
20.8213
20.8213
18.0558
18.0558
18.0558
5.7910
5.7910
5.7910
3.6855
3.6855
3.6855
12.2734
12.2734
12.2734
14.4934
14.4934
14.4934
4.0080
4.0080
4.0080
6.0417
6.0417
6.0417
10.4414
10.4414
10.4414
7.1396
7.1396
7.1396
4.2345
4.2345
4.2345
3.6905
3.6905
3.6905

86

หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
11.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นวิจยั ประยุกต์
11.38 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.39 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.41 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.43 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.44 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.45 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.46 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
11.49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.51 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.52 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.53 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

16

โครงการ

11

โครงการ

8

โครงการ

44

โครงการ

17

โครงการ

88

โครงการ

27

โครงการ

43

โครงการ

45

โครงการ

55

โครงการ

23

โครงการ

96

งบประมาณ
7.0825
7.0825
7.0825
6.4460
6.4460
6.4460
3.7083
3.7083
3.7083
11.2646
11.2646
11.2646
10.9044
10.9044
10.9044
41.4958
41.4958
41.4958
10.2454
10.2454
10.2454
10.0657
10.0657
10.0657
20.1684
20.1684
20.1684
33.3617
33.3617
33.3617
8.1458
8.1458
8.1458
35.8988
35.8988
35.8988
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
11.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.64 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.66 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.67 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.68 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.69 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.71 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.72 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

27

โครงการ

99

โครงการ

105

โครงการ

19

โครงการ

69

โครงการ

13

โครงการ

51

โครงการ

23

โครงการ

53

โครงการ

38

โครงการ

104

โครงการ

18

งบประมาณ
11.7182
11.7182
11.7182
43.1210
43.1210
43.1210
56.5586
56.5586
56.5586
4.6536
4.6536
4.6536
39.6117
39.6117
39.6117
11.6184
11.6184
11.6184
43.2595
43.2595
43.2595
22.3202
22.3202
22.3202
97.1284
97.1284
97.1284
16.2515
16.2515
16.2515
84.8764
84.8764
84.8764
8.7422
8.7422
8.7422
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
11.73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.74 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.75 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.76 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.77 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.79 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.80 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.82 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
11.83 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

39

โครงการ

68

โครงการ

83

โครงการ

64

โครงการ

294

โครงการ

84

โครงการ

44

โครงการ

60

โครงการ

67

โครงการ

48

งบประมาณ
52.2027
52.2027
52.2027
66.9832
66.9832
66.9832
44.3074
44.3074
44.3074
23.1018
23.1018
23.1018
177.7378
177.7378
177.7378
37.9981
37.9981
37.9981
37.8385
37.8385
37.8385
51.2516
51.2516
51.2516
61.5512
61.5512
61.5512
24.6502
24.6502
24.6502
19.3961
19.3961
19.3961
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
12. กระทรวงสาธารณสุข
12.1 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพได้รบั การศึกษาวิจยั
กิจกรรม ศึกษา วิจยั ประเมิน พัฒนา องค์ความรูด้ า้ นการแพทย์
12.2 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจยั และพัฒนาด้านการป้ องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

เรื่อง

21

เรื่อง

34

12.3 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ นวัตกรรมด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กิจกรรม ศึกษางานวิจยั และประยุกต์ใช้เพือ่ ต่อยอดและตอบสนองการบริการด้าน
สาธารณสุข

12.5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ{{LF}}(การวิจยั ประยุกต์)
12.6 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
เพือ่ รองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุม่ วัย
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั ประยุกต์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
13. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
13.1 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารงานคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม การจัดการองค์ความรูด้ า้ นการบริหารงานคณะสงฆ์ในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้

105.2355
18.0080
18.0080
18.0080
25.0000
25.0000
25.0000
19.0790
19.0790

เรื่อง

8

12.4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่มี คี วามเป็ นเลิศ
กิจกรรม ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจยั และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพือ่ สนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ป้ องกันรักษาโรค และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุขและชุมชน

งบประมาณ

19.0790
24.3108
24.3108

เรื่อง

5

24.3108

เรื่อง

6

7.2257
7.2257
7.2257
11.6120
11.6120

โครงการ

8

เรื่อง

1

11.6120
13.6976
5.1860
5.1860
5.1860
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หน่วย : ล ้านบาท
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กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
13.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
14. หน่วยงานอิสระของรัฐ
14.1 สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนางานด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั องค์ความรู ้
15. รัฐวิสาหกิจ
15.1 การเคหะแห่งชาติ (การเคหะแห่งชาติ)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านสังคม และความมันคงของมนุ
่
ษย์
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย
15.2 องค์การสวนสัตว์ (องค์การสวนสัตว์)
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั สัตว์ป่า
กิจกรรม การศึกษาวิจยั การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อมให้มปี ระสิทธิภาพ (วิจยั ประยุกต์)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

ร้อยละ

80

เรื่อง

5

เรือ่ ง

2

เรื่อง

10

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 : การวิจยั พัฒนา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จของการดําเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 90
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมสร้างองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่ ขับเคลือ่ นการวิจยั และพัฒนา

8.5116
8.5116
8.5116
5.6500
5.6500
5.6500
5.6500
171.8212
6.0496
6.0496
6.0496
12.1768
12.1768
12.1768
153.5948

15.3 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างและสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเกษตรเพือ่ ชุมชน
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยาสมุนไพร และเวชสําอาง
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาพลังงานทดแทนและสิง่ แวดล ้อม
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาวิศวกรรมเพือ่ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
กิจกรรม วิจยั และพัฒนานวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติ
16. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
16.1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (กองทุนสนับสนุนการวิจยั )
โครงการที่ 1 : กองทุนสนับสนุนการวิจยั
กิจกรรม ทุนวิจยั และพัฒนา ทุนวิจยั ท้องถิน่ ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อผูใ้ ช้ ทุนวิจยั
พัฒนาเชิงพื้นที่และทุนวิจยั เชิงวิชาการ

งบประมาณ

บทความต่อคน
บทความต่อคน
บทความต่อคน
บทความต่อคน
บทความต่อคน

0.183
0.189
0.185
0.18
0.18

ทุน/โครงการ

580

153.5948
23.2090
60.7597
42.5957
14.8041
12.2263
710.2561
710.2561
710.2561
710.2561
2,726.3457
2,726.3457
292.6000
292.6000
292.6000
292.6000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. กระทรวงกลาโหม
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การป้ องกันประเทศ
กิจกรรม การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การป้ องกันประเทศ
2.2 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การป้ องกันประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ดา้ นยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศและถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
3.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านสังคม และความมันคงของมนุ
่
ษย์
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรีและครอบครัว
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาข้าว
4.2 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
กิจกรรม วิจยั และพัฒนา
4.3 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
กิจกรรม วิจยั และพัฒนา
4.4 กรมพัฒนาที่ดนิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั พัฒนาที่ดนิ และเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
กิจกรรม วิจยั พัฒนา
4.5 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืช
กิจกรรม โครงการวิจยั และพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต (กิจกรรมวิจยั พัฒนา)
4.6 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาด้านหม่อนไหม
5. กระทรวงคมนาคม
5.1 กรมทางหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั พัฒนา
กิจกรรม วิจยั พัฒนา

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

1

เรื่อง

9

เรื่อง

1

โครงการ

7

เรื่อง

7

โครงการ

2

เรื่อง

18

โครงการ

21

ร้อยละ

100

โครงการ

2

งบประมาณ
763.7971
5.4431
5.4431
5.4431
758.3540
758.3540
758.3540
3.2080
3.2080
3.2080
3.2080
230.5269
100.6009
100.6009
100.6009
1.0828
1.0828
1.0828
0.4933
0.4933
0.4933
25.7270
25.7270
25.7270
98.7773
98.7773
98.7773
3.8456
3.8456
3.8456
37.7527
37.7527
37.7527
37.7527
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6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
6.1 กรมป่ าไม้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
กิจกรรม วิจยั และพัฒนา
7. กระทรวงพาณิชย์
7.1 สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และพัฒนาเพือ่ เป็ นองค์ความรูใ้ น
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร
8. กระทรวงยุติธรรม
8.1 สํานักงานกิจการยุติธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
กิจกรรม ดําเนินการวิจยั และพัฒนาด้านกระบวนการยุติธรรม
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนา สู่การนําไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรม การวิจยั พัฒนาเพือ่ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
9.2 สํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
10. กระทรวงศึกษาธิการ
10.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่ผลงานวิจยั สู่สาธารณชน
โครงการที่ 2 : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรม ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
10.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม สนับสนุนการวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา
10.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ

เรื่อง

36

6.8819
6.8819
6.8819
6.8819
4.3000
4.3000
4.3000

เรื่อง

3

4.3000

เรื่อง

3

เรื่อง

8

ร้อยละ

80

ผลงาน

2

ผลงาน

3,300

โครงการ

325

โครงการ

5

โครงการ

1

3.1490
3.1490
3.1490
3.1490
11.7270
9.2973
9.2973
9.2973
2.4297
2.4297
2.4297
1,126.2350
98.6000
0.6000
0.6000
98.0000
98.0000
626.2800
626.2800
626.2800
3.5965
3.5965
3.5965
0.3000
0.3000
0.3000
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10.5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.9 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.10 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.11 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
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10.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นวิจยั และพัฒนา
10.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
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10.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นวิจยั และพัฒนา
10.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ การวิจยั และพัฒนา
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10.41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.42 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.43 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.44 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

4

โครงการ

6

โครงการ

4

โครงการ

5

โครงการ

33

โครงการ

1

โครงการ

5

โครงการ

47

โครงการ

24

โครงการ

24

โครงการ

21

โครงการ

10

งบประมาณ
1.8705
1.8705
1.8705
2.6091
2.6091
2.6091
2.3664
2.3664
2.3664
2.5297
2.5297
2.5297
24.9944
24.9944
24.9944
0.5000
0.5000
0.5000
2.8600
2.8600
2.8600
25.5065
25.5065
25.5065
10.4399
10.4399
10.4399
6.6735
6.6735
6.6735
7.7833
7.7833
7.7833
3.8160
3.8160
3.8160
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
10.53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั พัฒนา
10.55 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.57 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.59 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.60 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.63 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.64 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

20

โครงการ

5

โครงการ

6

โครงการ

20

โครงการ

7

โครงการ

15

โครงการ

9

โครงการ

3

โครงการ

7

โครงการ

18

โครงการ

15

โครงการ

6

งบประมาณ
10.7317
10.7317
10.7317
6.2209
6.2209
6.2209
2.2300
2.2300
2.2300
11.6157
11.6157
11.6157
13.3140
13.3140
13.3140
5.4751
5.4751
5.4751
6.7487
6.7487
6.7487
2.5331
2.5331
2.5331
12.6080
12.6080
12.6080
17.2786
17.2786
17.2786
11.5866
11.5866
11.5866
1.2786
1.2786
1.2786
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
10.65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.67 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.68 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั และพัฒนา
10.70 สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม บริการวิชาการวิจยั ด้านการค้าและการพัฒนา
10.71 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
10.72 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และพัฒนา
11. กระทรวงสาธารณสุข
11.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ นวัตกรรมด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
35.1310
35.1310
35.1310
1.1981
1.1981
1.1981
20.7540
20.7540
20.7540
2.1000
2.1000
2.1000
5.3603
5.3603
5.3603
22.0000
22.0000
22.0000
0.4900
0.4900
0.4900
1.5518
1.5518
1.5518
90.7444
9.3000
9.3000

โครงการ

55

โครงการ

7

โครงการ

16

โครงการ

1

โครงการ

11

โครงการ

4

โครงการ

48

กิจกรรม ศึกษาวิจยั และพัฒนาเพือ่ นําไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพ
11.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่มี คี วามเป็ นเลิศ

เรื่อง

2

9.3000
5.5762
5.5762

กิจกรรม วิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
11.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ{{LF}}(การวิจยั และพัฒนา)

ร้อยละ

80

เรื่อง

5

5.5762
3.3398
3.3398
3.3398

100

หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
11.4 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการ ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต
กิจกรรม วิจยั และเผยแพร่ดา้ นสุขภาพจิต
11.5 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
เพือ่ รองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุม่ วัย
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
11.6 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพ
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพ
12. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
12.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานําไปสู่องค์ความรู ้
กิจกรรม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม
13. รัฐวิสาหกิจ
13.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนา
13.2 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างและสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเชิงพาณิชย์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

เรื่อง

6

โครงการ

2

แผนงาน

12

โครงการ

76

เรื่อง

2

บทความต่อคน

0.193

งบประมาณ
20.7106
20.7106
20.7106
0.8178
0.8178
0.8178
51.0000
51.0000
51.0000
99.9500
99.9500
99.9500
99.9500
55.4737
1.2280
1.2280
1.2280
54.2457
54.2457
54.2457
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 2 : วิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : องค์ความรูท้ ่ไี ด้จากการวิจยั สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่ วยงานต่าง ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.1 : การวิจยั พื้นฐาน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และยานพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
(10) วัสดุการเกษตร
กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(8) วัสดุการเกษตร

73,878,600
73,878,600
73,878,600
10,000,000
2,542,000
4,081,000
15,000,000
1,675,000
5,824,000
2,307,300
21,230,200
2,019,100
9,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,913,900
10,913,900
10,913,900
545,300
2,624,000
328,000
492,000
1,270,000
623,200
2,571,400
2,460,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว
(10) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(11) วัสดุเวชภัณฑ์
(12) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์
(14) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่อง Realtime ultrasound พร้อม Software สําหรับโคเนื้อ
ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 1 เครื่อง
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสาํ นักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
(7) วัสดุการเกษตร

3,630,000
2,430,000
2,430,000
62,400
36,000
378,300
60,000
332,500
10,000
37,800
158,000
5,000
20,000
50,000
230,000
20,000
1,030,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,200,000 บาท
1,944,100
1,944,100
1,944,100
705,000
733,100
48,500
253,500
30,000
32,500
141,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืช
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจยั พื้นฐานด้านหม่อนไหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้ กรุงเทพมหานคร

5,370,400
5,370,400
5,370,400
5,370,400

บาท
บาท
บาท
บาท

19,056,300
981,000
981,000
981,000
58,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

58,000 บาท
47,800 บาท
47,800 บาท
875,200 บาท
875,200 บาท
18,075,300 บาท
18,075,300 บาท

400,000 บาท
400,000 บาท
400,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

7,228,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั

7,228,100 บาท
7,228,100 บาท
7,228,100 บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิ วเคลียร์และรังสี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(2) เครื่องย่อยตัวอย่างอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

12,381,100
3,381,100
3,381,100
3,381,100
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,300,000 บาท

(3) เครื่องหลอมตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,200,000 บาท
1,000,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานวิจยั พัฒนานโยบายและวิจยั องค์ความรู ้
เพือ่ การพัฒนาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน

5,474,000
2,474,000
2,474,000
2,474,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000 บาท
45,915,300
45,915,300
45,915,300
45,915,300

บาท
บาท
บาท
บาท

9,550,000
9,550,000
9,550,000
9,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจยั พื้นฐาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน

200,000
200,000
200,000
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,292,700
3,292,700
3,292,700
3,292,700

บาท
บาท
บาท
บาท

2,686,900
2,686,900
2,686,900
2,686,900

บาท
บาท
บาท
บาท

3,734,000
3,734,000
3,734,000
3,734,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,973,300
3,973,300
3,973,300
3,973,300

บาท
บาท
บาท
บาท

3,193,100
3,193,100
3,193,100
3,193,100

บาท
บาท
บาท
บาท

2,998,200
2,998,200
2,998,200
2,998,200

บาท
บาท
บาท
บาท

843,200
843,200
843,200
843,200

บาท
บาท
บาท
บาท

109

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน

350,000
350,000
350,000
350,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,857,400
3,857,400
3,857,400
3,857,400

บาท
บาท
บาท
บาท

9,650,600
9,650,600
9,650,600
9,650,600

บาท
บาท
บาท
บาท

552,100
552,100
552,100
552,100

บาท
บาท
บาท
บาท

3,366,400
3,366,400
3,366,400
3,366,400

บาท
บาท
บาท
บาท

698,200
698,200
698,200
698,200

บาท
บาท
บาท
บาท

1,585,300
1,585,300
1,585,300
1,585,300

บาท
บาท
บาท
บาท

4,372,700
4,372,700
4,372,700
4,372,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั พื้นฐาน

10,353,900
10,353,900
10,353,900
10,353,900

บาท
บาท
บาท
บาท

740,500
740,500
740,500
740,500

บาท
บาท
บาท
บาท

3,362,700
3,362,700
3,362,700
3,362,700

บาท
บาท
บาท
บาท

3,730,000
3,730,000
3,730,000
3,730,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,793,000
9,793,000
9,793,000
9,793,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,371,300
5,371,300
5,371,300
5,371,300

บาท
บาท
บาท
บาท

14,756,900
14,756,900
14,756,900
14,756,900

บาท
บาท
บาท
บาท

1,700,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน

16,542,100
16,542,100
16,542,100
16,542,100

บาท
บาท
บาท
บาท

29,266,600
29,266,600
29,266,600
29,266,600

บาท
บาท
บาท
บาท

2,478,800
2,478,800
2,478,800
2,478,800

บาท
บาท
บาท
บาท

25,367,600
25,367,600
25,367,600
25,367,600

บาท
บาท
บาท
บาท

5,120,900
5,120,900
5,120,900
5,120,900

บาท
บาท
บาท
บาท

502,000
502,000
502,000
502,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,282,000
1,282,000
1,282,000
1,282,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50,800,000
50,800,000
50,800,000
50,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน

6,300,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000
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บาท
บาท
บาท

31,317,800
31,317,800
31,317,800
31,317,800

บาท
บาท
บาท
บาท

4,096,300
4,096,300
4,096,300
4,096,300

บาท
บาท
บาท
บาท

77,387,900
77,387,900
77,387,900
77,387,900

บาท
บาท
บาท
บาท

23,049,800
23,049,800
23,049,800
23,049,800

บาท
บาท
บาท
บาท

5,196,700
5,196,700
5,196,700
5,196,700

บาท
บาท
บาท
บาท

10,619,600
10,619,600
10,619,600
10,619,600

บาท
บาท
บาท
บาท

21,798,400
21,798,400
21,798,400
21,798,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ นวัตกรรม
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจยั
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
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15,679,200
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บาท
บาท
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5,637,000
5,637,000
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บาท
บาท
บาท

5,327,200
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5,327,200
5,327,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,232,300
3,232,300
3,232,300
3,232,300

บาท
บาท
บาท
บาท

8,316,100
8,316,100
8,316,100
8,316,100

บาท
บาท
บาท
บาท

7,894,400
7,894,400
7,894,400
7,894,400

บาท
บาท
บาท
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16,611,200
6,931,200
6,931,200
6,931,200
9,680,000
9,680,000
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่มี ีความเป็ นเลิศ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
2. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการวิจยั
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุ นบริการสุขภาพ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่
รองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการการวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการการจัดการความรูท้ างสังคมวิทยาสําหรับตํารวจ
ในสถานการณ์ปจั จุบนั
รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านพืช
และความหลากหลายทางชีวภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการดําเนินกิจกรรมสํารวจและรวบรวมข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
องค์การสวนสัตว์
โครงการ : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั สัตว์ป่า
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั พื้นฐาน

9,159,200
8,159,200
8,159,200
8,159,200
1,000,000
1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,067,600 บาท
3,067,600 บาท
3,067,600 บาท

4,292,800 บาท
4,292,800 บาท
4,292,800 บาท

826,000 บาท
826,000 บาท
826,000 บาท

2,440,000 บาท
2,440,000 บาท
2,440,000 บาท
2,440,000 บาท
4,608,400
4,608,400
4,608,400
4,608,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่ วยงานของศาล
สํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
โครงการ : โครงการวิจยั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

ขอจัดสรร

เสนอจัดสรร

4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท

4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท

10,500,000 บาท
10,500,000 บาท
10,500,000 บาท

2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
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แนวทางที่ 2.1.2 : การวิจยั ประยุกต์
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
กระทรวงการคลัง
สํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ
โครงการ : โครงการวิจยั ด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหนี้ สาธารณะ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการวิจยั เรื่อง การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ของการดําเนิน
นโยบายประชานิยม : กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
ในโครงการรถเมล์ฟรี
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการ : โครงการการวิจยั ด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฏหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวกับการกํากับดูแล
สหกรณ์เพือ่ การพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย
2) การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจทางภาษีเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจสีเขียว
3) การพัฒนาระบบการกํากับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรูก้ ีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
ในสังกัดกรมพลศึกษาสู่ระดับสากล
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั การประเมินภาวะเสีย่ งต่อการบาดเจ็บขอ้ เข่าโดย
ใช้การทดสอบความผิดพลาดของการลงสู่พ้นื ในนักกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน
สถาบันการพลศึกษา
โครงการ : โครงการบริหารงานวิจยั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํางานวิจยั และงานสร้างสรรค์

1,762,000 บาท
1,762,000 บาท

1,762,000 บาท
4,087,300 บาท
4,087,300 บาท
840,000 บาท
850,000 บาท
2,397,300 บาท

2,888,000 บาท
2,888,000 บาท

2,500,000 บาท
388,000 บาท
10,200,800 บาท
10,200,800 บาท
10,200,800 บาท
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการเสริมสร้างครอบครัวเขม้ แข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
2) โครงการวิจยั รูปแบบการจัดสวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
3) โครงการศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําแก่คนพิการในจังหวัดนครราชสีมา
4) โครงการชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการกลไกเพือ่ การคุม้ กัน
ผลกระทบทางสังคม
5) โครงการนวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ ครองทางสังคม
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
6) โครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชน
ในการรับผูไ้ ร้ทพ่ี ง่ึ กลับสู่ชมุ ชน
7) โครงการเปรียบเทียบการพัฒนาบนพื้นทีส่ ูงในอดีตและปัจจุบนั
8) โครงการสร้างและพัฒนากระบวนการทํางานเครือข่ายแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ทเ่ี หยื่อเป็ นเด็กและสตรีในประเทศไทย
9) โครงการนวัตกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
และชุมชน โดยใช้ชมุ ชนเป็ นศูนย์กลาง
10) โครงการอนาคตภาพการจัดสวัสดิการสําหรับครัวเรือนทีไ่ ม่มกี รรมสิทธิ์
ในทีอ่ ยู่อาศัยในชุมชนเมือง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
(10) วัสดุการเกษตร

14,218,200
14,218,200
572,500
350,400
493,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,054,500 บาท
2,625,800 บาท
487,300 บาท
2,555,800 บาท
3,590,800 บาท
579,100 บาท
909,000 บาท

60,078,100
60,078,100
60,078,100
9,625,700
2,544,500
3,220,000
10,623,000
809,200
3,323,900
1,424,000
15,613,300
1,367,100
11,527,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุก่อสร้าง
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(13) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์
(15) วัสดุการเกษตร
(16) วัสดุโรงงาน
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุก่อสร้าง
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุเวชภัณฑ์
(13) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา

20,912,600
20,912,600
20,912,600
819,200
4,117,700
540,000
790,100
86,000
2,836,900
178,000
500,000
942,000
304,800
170,700
199,000
4,318,600
1,194,200
3,885,400
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

36,157,700
33,451,700
33,451,700
825,400
5,509,300
271,000
120,000
256,000
5,002,300
339,200
513,100
1,870,600
110,000
40,000
2,592,500
8,949,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสาํ นักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
(7) วัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืช
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) ค่าจัดนิทรรศการ

317,500
6,725,800
2,706,000
2,706,000
2,706,000
76,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

76,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
2,450,000 บาท
2,450,000 บาท
15,627,100
15,627,100
15,627,100
7,362,800
1,856,300
771,800
2,020,500
1,301,200
306,000
2,008,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

403,794,200
403,794,200
403,794,200
8,668,200
15,282,900
10,000,000
3,104,100
6,489,700
120,000,000
4,145,700
9,894,300
4,286,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุการเกษตร
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจยั ประยุกต์ดา้ นหม่อนไหม
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสร้างองค์ความรูน้ วัตกรรม และต่อยอดภูมิปญั ญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั ประยุกต์
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั ประยุกต์

4,353,100
30,000,000
6,398,700
3,132,400
3,638,100
60,000,000
2,217,800
10,929,000
100,000,000
1,253,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

26,400,400 บาท
260,400 บาท
260,400 บาท
260,400 บาท
24,800 บาท
24,800 บาท
235,600 บาท
235,600 บาท
26,140,000 บาท
26,140,000 บาท
74,800,000
74,800,000
74,800,000
74,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

65,994,700 บาท
65,994,700 บาท
65,994,700 บาท
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม ้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมเชิงพื้นที่
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะ
และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
กระทรวงมหาดไทย
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั เพื่อการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยจากภัยพิบตั ิสู่มาตรฐานสากล
2) โครงการศึกษาและสร้างห้องจําลองสถานการณ์อคั คีภยั แบบถอด ประกอบ
และเคลือ่ นย้ายได้ เพือ่ การเรียนรูส้ ู่วฒั นธรรมความปลอดภัย
3) โครงการศึกษาและพัฒนาการสร้างรอกหนีไฟและอาคารทดสอบ เพือ่ ใช้งาน
ด้านอัคคีภยั
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั ความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการศึกษาวิจยั ความต้องการแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม
และนราธิวาส ใน 5 ปี ขา้ งหน้า (พ.ศ. 2561-2565)
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อการคุม้ ครองแรงงาน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทีเ่ หมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุ นการวิจยั ทางวัฒนธรรม
1. งบเงินอุดหนุ น

6,489,700 บาท
6,489,700 บาท
6,489,700 บาท
4,349,100 บาท
4,349,100 บาท
4,349,100 บาท

5,200,000 บาท
5,200,000 บาท
1,700,000 บาท
1,000,000 บาท
2,500,000 บาท

2,270,000 บาท
2,270,000 บาท

2,270,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั ทางวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการวิจยั ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการ : โครงการวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาสูก่ ารนํ าไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั ิงาน
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,882,000
3,882,000
3,882,000
3,882,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,119,700 บาท
3,119,700 บาท
3,119,700 บาท

4,488,400 บาท
4,338,400 บาท
4,338,400 บาท
103,400 บาท
652,100 บาท
212,700 บาท
822,500 บาท
1,515,000 บาท
102,200 บาท
915,500 บาท
15,000 บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(3) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 24 รายการ (รวม 25 หน่วย)
(4) เครื่องวัดรังสีแกมมาแบบสารกึ่งตัวนําประสิทธิภาพสูง
พร้อมระบบกําบังรังสี ตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
1 เครื่อง
(5) เครื่องวิเคราะห์ Microbeta:6 detectors ตําบลทรายมูล
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั ทางดาราศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) งบรายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั ทางดาราศาสตร์

150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
37,622,400
37,622,400
37,622,400
37,622,400

บาท
บาท
บาท
บาท

44,852,800
44,852,800
44,852,800
30,376,500
14,476,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

70,000 บาท
50,000 บาท
5,571,300 บาท

5,000,000 บาท
3,785,000 บาท
8,183,200
8,183,200
8,183,200
8,183,200
8,183,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูส้ ูก่ ารพัฒนาการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
สู่การพัฒนาการศึกษา

5,102,200 บาท
5,102,200 บาท
5,102,200 บาท

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมเครือข่ายวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการวิจยั ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูข้ องสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
2) โครงการประเมินความเป็ นพลเมืองของนักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเพือ่ การวิจยั 5 ทุน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์

10,106,800 บาท
10,106,800 บาท
10,106,800 บาท
7,308,000 บาท
2,798,800 บาท
665,700
665,700
665,700
665,700

บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
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มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ีมีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์

5,632,800
5,632,800
5,632,800
5,632,800

บาท
บาท
บาท
บาท

3,747,700
3,747,700
3,747,700
3,747,700

บาท
บาท
บาท
บาท

15,296,400
15,296,400
15,296,400
15,296,400

บาท
บาท
บาท
บาท

8,078,300
8,078,300
8,078,300
8,078,300

บาท
บาท
บาท
บาท

4,539,800
4,539,800
4,539,800
4,539,800

บาท
บาท
บาท
บาท

55,065,200
55,065,200
55,065,200
55,065,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,038,500
3,038,500
3,038,500
3,038,500

บาท
บาท
บาท
บาท

131

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั ประยุกต์

7,082,500
7,082,500
7,082,500
7,082,500

บาท
บาท
บาท
บาท

6,446,000
6,446,000
6,446,000
6,446,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,708,300
3,708,300
3,708,300
3,708,300

บาท
บาท
บาท
บาท

11,264,600
11,264,600
11,264,600
11,264,600

บาท
บาท
บาท
บาท

10,904,400
10,904,400
10,904,400
10,904,400

บาท
บาท
บาท
บาท

41,495,800
41,495,800
41,495,800
41,495,800

บาท
บาท
บาท
บาท

10,245,400
10,245,400
10,245,400
10,245,400

บาท
บาท
บาท
บาท

132

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์

16,251,500
16,251,500
16,251,500
16,251,500

บาท
บาท
บาท
บาท

84,876,400
84,876,400
84,876,400
84,876,400

บาท
บาท
บาท
บาท

8,742,200
8,742,200
8,742,200
8,742,200

บาท
บาท
บาท
บาท

52,202,700
52,202,700
52,202,700
52,202,700

บาท
บาท
บาท
บาท

66,983,200
66,983,200
66,983,200
66,983,200

บาท
บาท
บาท
บาท

44,307,400
44,307,400
44,307,400
44,307,400

บาท
บาท
บาท
บาท

23,101,800
23,101,800
23,101,800
23,101,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์

177,737,800
177,737,800
177,737,800
177,737,800

บาท
บาท
บาท
บาท

37,998,100
37,998,100
37,998,100
37,998,100

บาท
บาท
บาท
บาท

37,838,500
37,838,500
37,838,500
37,838,500

บาท
บาท
บาท
บาท

51,251,600
51,251,600
51,251,600
51,251,600

บาท
บาท
บาท
บาท

61,551,200
61,551,200
61,551,200
61,551,200

บาท
บาท
บาท
บาท

24,650,200
24,650,200
24,650,200
24,650,200

บาท
บาท
บาท
บาท

19,396,100
19,396,100
19,396,100
19,396,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพได้รบั การศึกษาวิจยั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ นวัตกรรม
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจยั ประยุกต์
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในงานวิจยั ประยุกต์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ีมีความเป็ นเลิศ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุสาํ นักงาน
(2) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
2. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการวิจยั
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุ นบริการสุขภาพ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั

18,008,000 บาท
18,008,000 บาท
18,008,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท

19,079,000
13,993,000
13,993,000
13,993,000
5,086,000
5,086,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

24,310,800 บาท
2,473,700 บาท
2,473,700 บาท
1,000,000 บาท
1,473,700 บาท
21,837,100 บาท
21,837,100 บาท
7,225,700 บาท
7,225,700 บาท
7,225,700 บาท

11,612,000 บาท
11,612,000 บาท
11,612,000 บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารงานคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการวิจยั การบริหารงานคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการการวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการรูปแบบการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ
กรณีศึกษาระดับสถานีตาํ รวจ
2) โครงการมาตรการของเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจในการป้ องกันและปราบปราม
การเล่นการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน
3) โครงการการป้ องกันอาชญากรรมทีก่ ระทําต่อผูส้ ูงอายุ
4) โครงการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อชีวติ
ร่างกาย และทรัพย์ของนักท่องเทีย่ ว
5) โครงการการเขา้ ถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดําเนินคดี
ในชัน้ พนักงานสอบสวนศึกษากรณีการสอบสวนทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว และเป็ นธรรม
ของพนักงานสอบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
6) โครงการการใช้คุณลักษณะทางแสงจากกล ้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์
ในการศึกษาเส้นใยธรรมชาติทพ่ี บในประเทศไทย
7) โครงการพัฒนาความรูแ้ ละการมีส่วนร่วมของตํารวจในเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
ทางธรรมชาติ กรณีศึกษา: พื้นทีเ่ สีย่ งภัยสึนามิ
8) โครงการความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9) โครงการแนวทางการจัดการเรียนการสอนมุง่ เน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพตํารวจ สําหรับนักเรียนนายร้อยตํารวจ
10) โครงการความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การทํางานกับแรงจูงใจ
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตํารวจ
รัฐวิสาหกิจ
การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) อุดหนุนการวิจยั และพัฒนาด้านทีอ่ ยู่อาศัย

5,186,000 บาท
5,186,000 บาท
5,186,000 บาท
5,186,000 บาท
8,511,600 บาท
8,511,600 บาท
925,900 บาท
1,272,600 บาท
789,000 บาท
1,261,800 บาท

500,000 บาท
260,000 บาท
1,470,000 บาท
1,034,000 บาท
898,300 บาท
100,000 บาท

6,049,600
6,049,600
6,049,600
6,049,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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องค์การสวนสัตว์
โครงการ : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั สัตว์ป่า
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั ประยุกต์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)
(2) เครื่องวิเคราะห์เชิงไดนามิก ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
(3) เครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลแบบสกรูระดับห้องปฏิบตั ิการ
(Screw Type Hydrothermal Treatment Reactor) ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(4) เครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับกระบวนการไพโรไลซิสร่วมของกลีเซอรอล
และเศษวัสดุปาล์มในระดับห้องปฏิบตั ิการ ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

12,176,800
12,176,800
12,176,800
12,176,800

บาท
บาท
บาท
บาท

153,594,800 บาท
48,400,000 บาท
48,400,000 บาท
48,400,000 บาท
48,400,000 บาท
9,535,000 บาท
3,700,000 บาท

1,000,000 บาท

1,200,000 บาท

(5) อุปกรณ์กูค้ ืนเอทานอลภายในถังหมักชีวภาพ (In Situ Ethanol Recovery
Equipment) ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(6) อุปกรณ์ควบคุมกรรมวิธีการสกัดสารอินทรียใ์ ห้มคี ุณภาพสูง
ตําบลคลองหา้ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,800,000 บาท

(7) อุปกรณ์ระบบการปรับสภาพในสภาวะความหนาแน่นสูง ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(8) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาชนิดของสารและปริมาณสารโดยใช้หลักการ
โครมาโทกราฟี แบบของเหลวภายใต้ความดันสูง ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(9) เครื่องสกัดและแยกสารเอ็กโซพอลีแซคคาร์ไรด์จากจุลนิ ทรีย ์
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(10) เครื่องเคลือบสารต้านอนุมลู อิสระเพือ่ รักษาสภาวะการคงตัว
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,350,000 บาท

(11) อุปกรณ์เฝ้ าดูการเจริญเติบโตของเกสรพืชพร้อมชุดถ่ายภาพ
และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,000,000 บาท

5,000,000 บาท
1,500,000 บาท
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(12) เครื่องแยกตะกอนเซลล์ดว้ ยความเร็วสูงพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ
ชนิดตัง้ พื้น ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(13) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสาร ตําบลคลองหา้ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(14) เครื่องทําแห้งแบบพ่นฝอย ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
(15) ชุดเพิม่ ความเขม้ ขน้ สารตัวอย่างสมรรถนะสูง ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(16) ชุดตรวจวิเคราะห์และถ่ายภาพสารชีวโมเลกุลทีใ่ ห้สฟี ลูออเรสเซนต์
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(17) ระบบทดสอบศักยภาพการย่อยสลายให้กา๊ ซมีเทนแบบอัตโนมัติ
ตําบลคลองหา้ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(18) อุปกรณ์เซลล์พลังงาน ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(19) เครื่องวิเคราะห์ซลั เฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
โครงการ : กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ทุนวิจยั ทุนวิจยั ท้องถิน่ ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อผูใ้ ช้ ทุนวิจยั พัฒนา
เชิงพื้นทีแ่ ละทุนวิจยั เชิงวิชาการ

2,300,000 บาท
3,800,000 บาท
1,800,000 บาท
2,500,000 บาท
2,800,000 บาท
1,800,000 บาท
1,315,000 บาท
1,000,000
105,194,800
105,194,800
105,194,800

บาท
บาท
บาท
บาท

710,256,100 บาท
710,256,100 บาท
710,256,100 บาท
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หน่ วยงานอิสระของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนางานด้านการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

ขอจัดสรร

เสนอจัดสรร

9,150,000 บาท
9,150,000 บาท
9,150,000 บาท

5,650,000 บาท
5,650,000 บาท
5,650,000 บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.1 : การวิจยั พัฒนา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมสร้างองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
เพือ่ การวิจยั และพัฒนายา
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตัง้ คลังชีววัตถุและวิจยั มะเร็งตับและท่อนํา้ ดี
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอาคาร
ของโครงการ GLP/ISO17025 และโครงการ GMP
5) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั
กระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพื่อการป้ องกันประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การป้ องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพื่อการป้ องกันประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) โครงการวิจยั และพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการวัตถุระเบิดและหัวรบพร้อมเครื่องมือวิจยั
(3) ค่าก่อสร้างโรงเก็บรถฐานยิงจรวดแบบสายพานและรถบรรทุก/บรรจุจรวด 122 มม.
3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์

292,600,000 บาท
292,600,000 บาท
292,600,000 บาท
100,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
12,600,000 บาท
125,000,000 บาท

5,443,100
5,443,100
5,443,100
5,443,100

บาท
บาท
บาท
บาท

758,354,000
758,354,000
758,354,000
471,775,800
471,775,800
24,700,000
4,700,000
5,000,000
15,000,000
261,878,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. งบรายจ่ายอืน่
1) การวิจยั เรื่อง เด็กทีไ่ ม่มใี ครต้องการกับความไม่เป็ นธรรมในสังคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
(10) วัสดุการเกษตร
กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(4) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(5) วัสดุการเกษตร
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสาํ นักงาน

3,208,000 บาท
3,208,000 บาท
3,208,000 บาท

100,600,900
100,600,900
100,600,900
20,000,000
6,107,500
7,053,700
21,000,000
2,203,000
7,446,000
2,957,900
18,000,000
2,832,800
13,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,082,800
1,082,800
1,082,800
93,100
308,300
106,400
305,000
270,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

493,300
493,300
493,300
170,600
224,700
21,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสาํ นักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
(7) วัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืช
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) ค่าจัดนิทรรศการ
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุการเกษตร
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

50,000 บาท
7,000 บาท
25,727,000
25,727,000
25,727,000
14,092,200
1,777,400
787,000
3,365,200
3,205,800
407,800
2,091,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

98,777,300
98,777,300
98,777,300
2,956,800
3,000,000
2,500,000
832,500
1,740,500
23,519,800
1,111,800
2,000,000
1,149,500
1,167,400
7,000,000
1,716,000
840,000
975,700
12,000,000
5,000,000
2,931,000
28,000,000
336,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจยั และพัฒนาด้านหม่อนไหม
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั พัฒนา

3,845,600 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
3,830,600 บาท
3,830,600 บาท

37,752,700 บาท
37,752,700 บาท
37,752,700 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม ้

6,881,900 บาท
6,881,900 บาท
6,881,900 บาท

กระทรวงพาณิ ชย์
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเป็ นองค์ความรู ้
ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

4,300,000
4,300,000
4,300,000
4,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั

3,149,000
3,149,000
3,149,000
3,149,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนา สูก่ ารนํ าไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั ิงาน
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว
(8) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ชุดมอเตอร์ขบั เคลือ่ นใต้นาํ้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เซนเซอร์วดั ความเร็วของวัตถุใต้นาํ้ ด้วยเสียง แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาพัฒนาสีสะท้อนความร้อนเซรามิกระดับห้องปฏิบตั ิการ
สํานักงานปรมาณู เพื่อสันติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิ วเคลียร์และรังสี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการตรวจวัดรังสีในสิง่ แวดล ้อม
เขา้ สู่ระบบมาตรฐาน

9,297,300 บาท
4,622,300 บาท
4,622,300 บาท
51,100 บาท
232,400 บาท
162,200 บาท
323,300 บาท
1,465,000 บาท
44,200 บาท
14,600 บาท
2,292,000 บาท
37,500 บาท
4,075,000 บาท
4,075,000 บาท
4,075,000 บาท
4,075,000 บาท
500,000 บาท
1,675,000 บาท
1,900,000 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท

2,429,700 บาท
2,253,500 บาท
2,253,500 บาท
2,253,500 บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ เขา้ ร่วมเสนอผลงานวิจยั ด้านการตรวจวัดนิวไคลด์รงั สี
ในตัวอย่างสิง่ แวดล ้อมของประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนาอาชีวศึกษาเพือ่ สร้างองค์ความรู ้ และ
นวัตกรรม
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน
ในเชิงพาณิชย์
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และนวัตกรรม
เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุ ชนฐานราก
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20,000
20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000 บาท
156,200 บาท
156,200 บาท

600,000 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท
600,000
98,000,000
98,000,000
98,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

98,000,000 บาท
626,280,000 บาท
626,280,000 บาท
626,280,000 บาท
12,000,000 บาท
24,000,000 บาท
588,280,000 บาท
2,000,000 บาท

147

มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ีมีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา

3,596,500
3,596,500
3,596,500
3,596,500

บาท
บาท
บาท
บาท

300,000
300,000
300,000
300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

350,000
350,000
350,000
350,000

บาท
บาท
บาท
บาท

237,100
237,100
237,100
237,100

บาท
บาท
บาท
บาท

476,300
476,300
476,300
476,300

บาท
บาท
บาท
บาท

27,480,300
27,480,300
27,480,300
27,480,300

บาท
บาท
บาท
บาท

7,962,400
7,962,400
7,962,400
7,962,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ีมีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา

1,193,800
1,193,800
1,193,800
1,193,800

บาท
บาท
บาท
บาท

800,000
800,000
800,000
800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,515,900
2,515,900
2,515,900
2,515,900

บาท
บาท
บาท
บาท

892,700
892,700
892,700
892,700

บาท
บาท
บาท
บาท

107,000
107,000
107,000
107,000

บาท
บาท
บาท
บาท

198,000
198,000
198,000
198,000

บาท
บาท
บาท
บาท

490,400
490,400
490,400
490,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา

3,519,200
3,519,200
3,519,200
3,519,200

บาท
บาท
บาท
บาท

4,531,100
4,531,100
4,531,100
4,531,100

บาท
บาท
บาท
บาท

3,144,800
3,144,800
3,144,800
3,144,800

บาท
บาท
บาท
บาท

3,086,200
3,086,200
3,086,200
3,086,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,360,100
3,360,100
3,360,100
3,360,100

บาท
บาท
บาท
บาท

2,979,000
2,979,000
2,979,000
2,979,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,364,200
1,364,200
1,364,200
1,364,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสม องค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั และพัฒนา

1,409,000
1,409,000
1,409,000
1,409,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,186,600
2,186,600
2,186,600
2,186,600

บาท
บาท
บาท
บาท

4,924,100
4,924,100
4,924,100
4,924,100

บาท
บาท
บาท
บาท

5,167,800
5,167,800
5,167,800
5,167,800

บาท
บาท
บาท
บาท

1,653,500
1,653,500
1,653,500
1,653,500

บาท
บาท
บาท
บาท

5,927,000
5,927,000
5,927,000
5,927,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา

3,741,800
3,741,800
3,741,800
3,741,800

บาท
บาท
บาท
บาท

2,800,800
2,800,800
2,800,800
2,800,800

บาท
บาท
บาท
บาท

2,578,100
2,578,100
2,578,100
2,578,100

บาท
บาท
บาท
บาท

206,400
206,400
206,400
206,400

บาท
บาท
บาท
บาท

1,820,000
1,820,000
1,820,000
1,820,000

บาท
บาท
บาท
บาท

438,600
438,600
438,600
438,600

บาท
บาท
บาท
บาท

2,970,200
2,970,200
2,970,200
2,970,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา

3,847,900
3,847,900
3,847,900
3,847,900

บาท
บาท
บาท
บาท

9,143,700
9,143,700
9,143,700
9,143,700

บาท
บาท
บาท
บาท

299,000
299,000
299,000
299,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,870,500
1,870,500
1,870,500
1,870,500

บาท
บาท
บาท
บาท

2,609,100
2,609,100
2,609,100
2,609,100

บาท
บาท
บาท
บาท

2,366,400
2,366,400
2,366,400
2,366,400

บาท
บาท
บาท
บาท

2,529,700
2,529,700
2,529,700
2,529,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ีมีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา

24,994,400
24,994,400
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บาท
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2,860,000
2,860,000
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บาท
บาท
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บาท
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10,439,900
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บาท
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6,673,500
6,673,500
6,673,500
6,673,500
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7,783,300
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ีมีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา

3,816,000
3,816,000
3,816,000
3,816,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,731,700
10,731,700
10,731,700
10,731,700

บาท
บาท
บาท
บาท

6,220,900
6,220,900
6,220,900
6,220,900

บาท
บาท
บาท
บาท

2,230,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,615,700
11,615,700
11,615,700
11,615,700

บาท
บาท
บาท
บาท

13,314,000
13,314,000
13,314,000
13,314,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,475,100
5,475,100
5,475,100
5,475,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา

6,748,700
6,748,700
6,748,700
6,748,700

บาท
บาท
บาท
บาท

2,533,100
2,533,100
2,533,100
2,533,100

บาท
บาท
บาท
บาท

12,608,000
12,608,000
12,608,000
12,608,000

บาท
บาท
บาท
บาท

17,278,600
17,278,600
17,278,600
17,278,600

บาท
บาท
บาท
บาท

11,586,600
11,586,600
11,586,600
11,586,600

บาท
บาท
บาท
บาท

1,278,600
1,278,600
1,278,600
1,278,600

บาท
บาท
บาท
บาท

35,131,000
35,131,000
35,131,000
35,131,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายให้บริการวิชาการด้านการค้าและการพัฒนา

1,198,100
1,198,100
1,198,100
1,198,100

บาท
บาท
บาท
บาท

20,754,000
20,754,000
20,754,000
20,754,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,360,300
5,360,300
5,360,300
5,360,300

บาท
บาท
บาท
บาท

490,000
490,000
490,000
490,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,551,800
1,551,800
1,551,800
1,551,800

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ นวัตกรรม
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจยั และถ่ายทอด
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่มี ีความเป็ นเลิศ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
2. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการวิจยั
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการสนับสนุ นบริการสุขภาพ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

9,300,000
8,440,000
8,440,000
8,440,000
860,000
860,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,576,200
4,550,500
4,550,500
4,550,500
1,025,700
1,025,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,339,800 บาท
3,339,800 บาท
3,339,800 บาท
20,710,600 บาท
20,710,600 บาท
20,710,600 บาท

817,800 บาท
817,800 บาท
817,800 บาท
51,000,000
51,000,000
51,000,000
51,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานํ าไปสูอ่ งค์ความรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั เชิงนโยบาย และการประยุกต์
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านพืช
และความหลากหลายทางชีวภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการดําเนินกิจกรรมศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนา
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)
(2) แบบจําลอง High-Solids Treatment พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(3) แบบจําลองถังปฏิกิริยา Biotrickling Desulfurization Reactor
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบทนความกัดกร่อนสูงและระบบ Monitor
องค์ประกอบก๊าซ ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(4) เครื่องเตรียมสารสกัดภายใต้สภาวะความดันตํา่ และสารละลายอิ่มตัว
ยิ่งยวด ตําบลคลองหา้ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(5) ชุดเตรียมระบบนําส่งและผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในระดับนาโนเมตร
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

99,950,000 บาท
99,950,000 บาท
99,950,000 บาท
99,950,000 บาท

1,228,000
1,228,000
1,228,000
1,228,000

บาท
บาท
บาท
บาท

54,245,700
24,520,000
24,520,000
24,520,000
400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

400,000 บาท
24,120,000 บาท
4,770,000 บาท
1,200,000 บาท

2,150,000 บาท
2,000,000 บาท
2,500,000 บาท
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(6) เครื่องมือถ่ายภาพความละเอียดสูงและวิเคราะห์องค์ประกอบในเซลล์
อัตโนมัติดว้ ยเทคนิค Fluorescence In Situ Hybridization (FISH)
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(7) กล ้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพและประมวลผล ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

10,000,000 บาท
1,500,000
29,725,700
29,725,700
29,725,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั บุคลากรด้านการวิจยั และระบบมาตรฐาน
การวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : หน่ วยงานที่นําระบบ/มาตรฐานการวิจยั ที่ได้รบั การพัฒนาไปใช้เพิม่ เติม
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนระบบ/มาตรฐานการวิจยั ที่ได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา (10 ระบบ/
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการรับรองโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี เพือ่ ใช้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษี

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
4,223.6834
95.3644
95.3644
95.3644
4.0000
4.0000
4.0000

กิจกรรม รับรองโครงการวิจยั และพัฒนา
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจยั และผลิตบุคลากรด้านวิจยั

โครงการ

200

4.0000
22.0409
0.3420
0.3420

กิจกรรม พัฒนาระบบวิจยั
2.2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

ระบบ

1

0.3420
1.4000
1.4000

กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั และระบบ
มาตรฐานการวิจยั

เครือข่าย

1

1.4000
15.0000
15.0000

กิจกรรม การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการวิจยั
2.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

โครงการ

1

15.0000
5.2989
5.2989

กิจกรรม การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการวิจยั
3. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
3.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั และมาตรฐานการ
วิจยั ของประเทศ

โครงการ

2

5.2989
69.3235
69.3235
69.3235

มาตรฐานหรือ
แนวทาง หรือ
ข้อกําหนด

7

54.4235

ฐานข้อมูล

120

14.9000

กิจกรรม พัฒนามาตรฐานการวิจยั

กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจยั ของประเทศ
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 2 : หน่ วยงานที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั เพิม่ มากขึ้น
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนความร่วมมือการบูรณาการและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
วิจยั ร่วมกัน
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจยั
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
กิจกรรม การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
กิจกรรม การดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
กิจกรรม การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
2.2 สํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
959.8612
959.8612
959.8612
113.8942
113.8942
113.8942
113.8942
566.1771
537.6771
379.7998
40.0000
339.7998
157.8773
157.8773
18.5000
18.5000

ราย
โครงการ

25
15

ร้อยละ

40

ร้อยละ

80

ราย

2

กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั และระบบ
มาตรฐานการวิจยั

โครงการ

1

31.1582
73.0000
73.0000

กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
3.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

โครงการ

3

73.0000
34.0172
34.0172

โครงการ

1

34.0172

กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสี
2.3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กิจกรรม การจัดตัง้ ศูนย์สตั ว์ทดลองเพือ่ สนับสนุนการวิจยั ด้านเภสัชรังสี
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการ
วิจยั

กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั

18.5000
10.0000
10.0000
10.0000
277.9624
31.1582
31.1582
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั และระบบ
มาตรฐานการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
3.5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

โครงการ

1

78.6220
7.3150
7.3150

กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
3.6 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

โครงการ

2

7.3150
8.2500
8.2500

กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
3.7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

โครงการ

10

8.2500
45.6000
45.6000

78.6220
78.6220

กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
4.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั และมาตรฐานการ
วิจยั ของประเทศ
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนการวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 3 : สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาต่อประชากรเพิม่ ขึ้น
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 : พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนบุคลากรด้านการวิจยั ในสาขาสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศเพิม่ ขึ้น ร้อย
ละ 5

งบประมาณ

45.6000
1.8275
1.8275
1.8275
รายการ

7

1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ 3

1.8275
3,168.4578
3,168.4578
3,168.4578
1,976.5200
1,826.0900
373.4650

กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3)
กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะ3+

คน
คน

355
10

369.4650
4.0000
1,082.8250

กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+)
กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)

คน
คน

80
960

32.0000
1,050.8250
369.8000

คน

1819

369.8000

กิจกรรม การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
หลักสูตรเฉพาะสําหรับผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
1.2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (STEM) เพือ่ การวิจยั และพัฒนาสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
(STEM) สําหรับภาคอุตสาหกรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

28.7500
28.7500

คน

200

1.3 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแก่บุคลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
กิจกรรม เพิม่ ขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชัน้ สูงตามความต้องการในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (Talent Mobility) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตและบริการ
กิจกรรม ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายบุคลากรภาครัฐไปทํางานตามความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรมสาขายุทธศาสตร์
1.4 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างและส่งเสริมศักยภาพนักวิจยั ใหม่ดา้ นเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพของนักวิจยั เพือ่ สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
กิจกรรม การสร้างนักวิจยั ใหม่ท่สี นับสนุนโครงการสําคัญด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจยั และผลิตบุคลากรด้านวิจยั
กิจกรรม สร้างศักยภาพและความสามารถนักวิจยั
2.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักวิจยั
2.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการ
วิจยั
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรวิจยั

งบประมาณ

28.7500
112.9300
50.0000

คน

1200

50.0000
62.9300

คน

65

ราย
ราย

5
7

คน

300

ทุน

282

คน

15

62.9300
8.7500
8.7500
1.7500
7.0000
271.1724
1.5000
1.5000
1.5000
262.0000
262.0000
262.0000
2.5974
2.5974
2.5974
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.4 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการ
วิจยั
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั
2.5 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรวิจยั
3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจยั
กิจกรรม การพัฒนาการจัดการงานวิจยั
4. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
4.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั และมาตรฐานการ
วิจยั ของประเทศ
กิจกรรม สร้างบุคลากรการวิจยั ในการพัฒนาประเทศ
4.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจยั ด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรวิจยั ด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
5. รัฐวิสาหกิจ
5.1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพือ่ การวิจยั และพัฒนา
6. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
6.1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (กองทุนสนับสนุนการวิจยั )
โครงการที่ 1 : กองทุนสนับสนุนการวิจยั
กิจกรรม การสร้างผลงานวิจยั และนักวิจยั ที่มคี ุณภาพ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
3.0000
3.0000

โครงการ

1

โครงการ

10

แผนงาน

2

คน

1,850

คน

10

คน

15

ทุน/คน

470

3.0000
2.0750
2.0750
2.0750
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
74.3000
66.3000
66.3000
66.3000
8.0000
8.0000
8.0000
53.5902
53.5902
53.5902
53.5902
782.8752
782.8752
782.8752
782.8752
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั บุคลากรด้านการวิจยั
และระบบมาตรฐานการวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : หน่ วยงานที่นําระบบ/มาตรฐานการวิจยั ที่ได้รบั การพัฒนาไปใช้เพิ่มเติม
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนระบบ/มาตรฐานการวิจยั ที่ได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
(10 ระบบ/มาตรฐาน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการรับรองโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจยั และผลิตบุคลากรด้านวิจยั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดและระดับกลุม่ จังหวัด
ในการขับเคลือ่ นงานตามยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั
และระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการวิจยั

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

342,000 บาท
342,000 บาท
342,000 บาท
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการวิจยั

5,298,900
5,298,900
5,298,900
5,298,900

บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั
และมาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการวิจยั
2) เงินอุดหนุนการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนางานสัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็ นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจยั ของประเทศ
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานวิจยั ของประเทศ

69,323,500
32,500,000
32,500,000
30,000,000
2,500,000
36,823,500
20,923,500
12,400,000
3,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

113,894,200
113,894,200
113,894,200
113,894,200

บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วดั ที่ 3.2 : หน่ วยงานที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั เพิ่มมากขึ้น
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.2.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนความร่วมมือการบูรณาการและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจยั ร่วมกัน
สํานักนายกรัฐมนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 34 รายการ (รวม 60 หน่วย)
(2) ชุดกรงเลี้ยงหนู ขาวแบบปลอดเชื้อ (IVC cage) แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารระเหยอินทรีย ์ (Gas Chromatography
Mass Spectrometry GC-MS ) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

12,139,700 บาท
2,800,000 บาท

7,000,000 บาท
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(4) เครื่องคัดแยกชนิดและเก็บเซลล์ (Fusion flow cytometer-Live cell
sorter) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

14,000,000 บาท

(5) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสาร HPLC (High Performance
Liquid Chromatography) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 4 ชุด

12,000,000 บาท

(6) เครื่องแยกและทําบริสุทธิ์สารโปรตีน FPLC (Fast Performance
Liquid Chromatography) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

6,100,000 บาท

(7) เครื่องบ่มชีวภาพ (Automated small-scale bioreactor with
custom biosafety cabinet) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

19,634,500 บาท

(8) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสาร LC-MS (Liquid
chromatography-mass spectrometry) แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(9) เครื่องวัดขนาดอนุภาค (DynaPro Nanostar System)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

27,820,000 บาท
8,000,000 บาท

(10) เครื่องส่งถ่ายโปรตีนสู่เมมเบรน (Western Blot imaging
and analysis system) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(11) เครื่องปัน่ เหวีย่ งความเร็วสูง (Ultracentrifuge) แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิ คมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภมู ิภาค)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

1,400,000 บาท
3,000,000 บาท

379,799,800
179,799,800
179,799,800
179,799,800
302,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- บาท
5,692,700
1,718,900
3,973,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าก่อสร้างอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าก่อสร้างอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตําบลทุ่งใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
2) เงินอุดหนุนเพือ่ การดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์

302,800 บาท
8,755,000
1,096,900
2,662,700
302,800
4,692,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
179,497,000 บาท
103,092,100 บาท

497,000,000
75,000,000
35,863,800
102,334,900
103,092,100
180,709,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

76,404,900 บาท
458,888,800
73,903,100
65,828,600
76,404,900
242,752,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

390,187,200
86,612,100
303,575,100

บาท
บาท
บาท
บาท
200,000,000
200,000,000
40,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
ตําบลคลองหา้ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 - 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรอง
ด้านมาตรวิทยาเคมี ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 - 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
สํานักงานปรมาณู เพื่อสันติ
โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี
ในระดับปฐมภูมิ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี
ในระดับปฐมภูมิ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมชิ นิดวัดปริมาณแอร์
เคอร์มา (Air Kerma : Air kinetic energy released in
matter) แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

157,877,300 บาท
157,577,300 บาท
157,577,300 บาท
157,577,300 บาท
157,436,800 บาท
157,436,800 บาท
687,822,500
180,000,000
507,822,500
109,553,000
79,510,200
157,436,800
161,322,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
440,500 บาท

440,500 บาท
10,128,400
3,135,000
3,657,500
440,500
2,895,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,500,000 บาท
1,348,000 บาท
1,348,000 บาท
1,348,000
17,152,000
17,152,000
17,152,000
17,152,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,500,000 บาท
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(2) ระบบวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลแบบ
Optically Stimulated Luminescence (OSL)
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 20 หน่วย)
(3) Auto clave สําหรับนึ่งฆ่าเชื้อกรง (ขนาดใหญ่) ตําบลทรายมูล
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง
3) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน
การวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั
และระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั

9,652,000 บาท
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000
6,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

55,600 บาท
4,494,400 บาท
1,950,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท

31,158,200
31,158,200
31,158,200
31,158,200

บาท
บาท
บาท
บาท

73,000,000 บาท
73,000,000 บาท
73,000,000 บาท
73,000,000 บาท
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย)
(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
(3) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมิโนด้วยเทคนิคของเหลว
แรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
(4) ตูพ้ กั ฟื้ นสัตว์ทดลองปลอดเชื้อสําหรับหนู ขาว ตําบลแม่เหียะ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู ้
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั
และระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบ
มาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั

34,017,200
34,017,200
34,017,200
19,017,200

บาท
บาท
บาท
บาท

10,167,200 บาท
2,500,000 บาท

3,850,000 บาท
2,500,000 บาท
15,000,000 บาท

78,622,000 บาท
78,622,000 บาท
78,622,000 บาท
78,622,000 บาท
7,315,000 บาท

7,315,000 บาท
7,315,000 บาท
7,315,000 บาท

172

มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน
การวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน
การวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดหาครุภณั ฑ์ทดแทนและครุภณั ฑ์เพิม่ เติม
ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ รองรับการเป็ น มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และสนับสนุน
ทิศทางความเป็ นเลิศงานวิจยั
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล
ขัน้ สูง
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั และมาตรฐาน
การวิจยั ของประเทศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

8,250,000
8,250,000
8,250,000
8,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท

45,600,000 บาท
45,600,000 บาท
45,600,000 บาท

22,600,000 บาท
23,000,000 บาท

1,827,500
1,827,500
1,827,500
1,827,500
1,827,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,827,500 บาท

173

ตัวชี้วดั ที่ 3.3 : สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาต่อประชากรเพิ่มขึ้น
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.3.1 : พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนบุคลากรด้านการวิจยั ในสาขาสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการสนับสนุ นนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ
โครงการ : โครงการสนับสนุ นนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะ3+
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ระยะที่ 2)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิ ตศาสตร์ (STEM) เพื่อการวิจยั และพัฒนา
สําหรับภาคอุตสาหกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

373,465,000
373,465,000
373,465,000
369,465,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,082,825,000
1,082,825,000
1,082,825,000
1,050,825,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

369,800,000 บาท
369,800,000 บาท
369,800,000 บาท
369,800,000 บาท

28,750,000
28,750,000
28,750,000
28,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแก่บุคลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ชุดสือ่ สาธิตกระบวนการผลิตแบบ Industry 4.0 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
3) ชุดสือ่ การสอนการใช้ซอฟต์แวร์ Platform ด้านระบบการผลิต
แบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 ชุด
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุ นการหมุนเวียนบุคลากรระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
และบริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการสร้างและส่งเสริมศักยภาพนักวิจยั ใหม่
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
44,963,200 บาท
2,706,800 บาท
2,330,000 บาท

62,930,000 บาท
62,930,000 บาท
62,930,000 บาท
62,930,000 บาท

8,750,000
8,750,000
8,750,000
8,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจยั และผลิตบุคลากร
ด้านวิจยั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ งานวิจยั
และผลิตบุคลากรด้านวิจยั
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

262,000,000 บาท
262,000,000 บาท
262,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจยั
ของอาจารย์รุ่นใหม่ อาจารย์รุ่นกลาง วุฒเิ มธีวจิ ยั เมธีวจิ ยั อาวุโส
และศาสตราจารย์วจิ ยั ดีเด่น

132,000,000 บาท

1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
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2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
ด้านยุทโธปกรณ์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของกองทัพและการป้ องกันประเทศ
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจยั ในสถาบัน
อุดมศึกษาไปปฏิบตั ิงานเพือ่ แก้ไขปัญหาและเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กบั ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน
การวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรวิจยั
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน
การวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน
การวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรวิจยั
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

60,000,000 บาท

70,000,000 บาท

2,597,400
2,597,400
2,597,400
2,597,400

บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,075,000
2,075,000
2,075,000
2,075,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั และมาตรฐาน
การวิจยั ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนแผนงานวิจยั ทุนบัณฑิตศึกษา
2) เงินอุดหนุนทุนสร้างสถานภาพนักวิจยั รุ่นใหม่
2. งบรายจ่ายอืน่

66,300,000
58,000,000
58,000,000
50,000,000
8,000,000
8,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1) ค่าใช้จ่ายการร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาและสร้างบุคลากรทางการวิจยั
ของประเทศ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจยั ด้านนิ ติวทิ ยาศาสตร์
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาบุคลากรวิจยั ด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์

8,000,000 บาท
8,000,000 บาท
8,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ั ฑ์
1.1.1 ค่าครุภณ
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน

53,590,200 บาท
23,445,100 บาท
23,445,100 บาท
11,515,100 บาท
4,284,000 บาท

8,300,000 บาท

(1) ตูส้ าขาระบบโทรศัพท์ (PABX) พร้อมเชื่อมโยงกับตูห้ ลัก ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

4,284,000 บาท
6,881,100 บาท

ุ สมบัตวิ สั ดุ ตําบลคลองห้า
(1) เครือ่ งปรับสภาวะห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์คณ
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,681,500 บาท

(2) เครือ่ งปรับสภาวะห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรม ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,199,600 บาท
350,000 บาท
350,000 บาท
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1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

11,930,000 บาท
11,930,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตและระบบระบายนํา้ ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 สาย
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

11,930,000
30,145,100
30,145,100
30,145,100

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
โครงการ : กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
1. งบรายจ่ายอืน่
1) การสร้างผลงานวิจยั และนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

782,875,200 บาท
782,875,200 บาท
782,875,200 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
4,725,383,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
5,251,861,700 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาและเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ ด้วยการส่งเสริมการตลาด เพือ่ ยกระดับ
ภาพลักษณ์ของประเทศ และสนับสนุนการเป็ นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน
ยกระดับสินค้าและบริการใหม่ รวมทัง้ ธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการท่องเทีย่ วให้มคี ุณภาพ พัฒนา
การท่องเทีย่ วรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในเชิงกลุม่ ให้สอดคล้องกับพื้นที่
และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมัน่
และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว โดยมุง่ เน้น
การบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาบุคลากรและ
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วในทุกระดับให้มศี กั ยภาพ เพือ่ ขยายโอกาสทางการตลาดและ
การลงทุนทัง้ ในระดับประเทศและภูมภิ าค อันนําไปสู่การเติบโตด้านการท่องเทีย่ วอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ :
(1) นักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ
(2) นักท่องเทีย่ วชาวไทย
(3) สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วไม่ตาํ ่ กว่า 2.5 ล้านล้านบาท
2.2 พื้นทีด่ าํ เนินการ : ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง : 9 กระทรวง 48 หน่ วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ
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4. แผนภาพความเชื่อมโยง
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
งบประมาณปี 2560 จานวน 5,251.8617 ล้านบาท
เป้าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้น

เป้ าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขดี ความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วระดับสูงขึ้น

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : รายได้จากการท่องเทีย่ วไม่ตา่ กว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว (TTCI) อยู่
ไม่ตา่ กว่าอันดับ 7 ของเอเชียแปซิฟิก

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการตลาด

แนวทางที่ 1.1.2 : พัฒนาสินค้าและบริการ แนวทางที่ 2.1.1 : บริหารจัดการการท่องเทีย่ ว

ตัวชี้วดั

รายได้ทเ่ี กิดจากการท่องเทีย่ วเพิม่ มากขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8.5

นักท่องเทีย่ วมีความเชื่อมัน่ ในสินค้าและ
บริการด้านการท่องเทีย่ ว ร้อยละ 80

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา

งบประมาณ

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

งบประมาณ
2,094.7367 ล้านบาท

นักท่องเทีย่ วมีความสะดวกในการ
ท่องเทีย่ วร้อยละ 80

สานักนายกรัฐมนตรี
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพือ่
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. กรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมหม่อนไหม
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. กรมทรัพยากรธรณี
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. กรมศิลปากร
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. กรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. มหาวิทยาลัยนครพนม
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
29. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31. มหาวิทยาลัยมหิดล
32. มหาวิทยาลัยบูรพา
33. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34. มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ
2,846.1425 ล้านบาท

งบประมาณ
310.9825 ล้านบาท
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5. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงาน และงบประมาณ
5.1 เป้ าหมายที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 1 รายได้จากการท่องเทีย่ วไม่ตาํ ่ กว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560
5.1.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 ส่งเสริมการตลาด
ตัวชี้วดั ที่ 1 รายได้ทเ่ี กิดจากการท่องเทีย่ วเพิม่ มากขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8.5
5.1.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 พัฒนาสินค้าและบริการ
่ นค้าและบริการด้านการ ท่องเทีย่ ว ร้อยละ 80
ตัวชี้วดั ที่ 1 นักท่องเทีย่ วมีความเชื่อมันในสิ
5.2 เป้ าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว (TTCI) อยู่ไม่ตาํ ่ กว่าอันดับ 7
ของเอเชียแปซิฟิก
5.2.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 บริหารจัดการการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 นักท่องเทีย่ วมีความสะดวกในการท่องเทีย่ ว ร้อยละ 80

4,940,879,200
4,940,879,200
2,094,736,700
2,094,736,700
2,846,142,500
2,846,142,500
310,982,500
310,982,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

310,982,500 บาท
310,982,500 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการภายในประเทศ
2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษ
เพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ
การท่องเที่ยวตามนโยบายพัฒนาเชิงพื้นที่

งบดําเนิ นงาน
12.0929
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,947.6104
2,465.9945
826.1639
142.8769
90.0000
-

รวม
5,251.8617
142.8769
90.0000

-

-

90.0000

-

90.0000

-

-

52.8769

-

52.8769

-

-

52.8769

-

52.8769

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการเชิงรุก เพือ่ เพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยว

-

-

48.3734
-

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

-

-

2. กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการ
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

-

-

3. กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ด้านหม่อนไหม

-

-

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่ การท่องเที่ยว

-

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

1,082.7833
1,082.7833
1,082.7833

481.5089
168.8394
83.9251

529.8823
168.8394
83.9251

-

84.9143

84.9143

-

15.0000
15.0000

15.0000
15.0000

48.3734
-

297.6695
96.5000

346.0429
96.5000

48.3734

201.1695

249.5429

4.0341
4.0341
4.0341

4.0341
4.0341
4.0341

-

-

1,082.7833
1,082.7833
1,082.7833
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. กรมทรัพยากรธรณี
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีวทิ ยา

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
46.4538
-

งบรายจ่ายอืน่
18.8650
18.8650
18.8650

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
โครงการ : โครงการเพิม่ ศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์

-

46.4538
46.4538

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพือ่ การท่องเที่ยว
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

-

158.5703
158.5703
158.5703
659.8030
12.9640
12.9640

230.0000
-

230.8160
69.3560
69.3560

158.5703
158.5703
158.5703
1,120.6190
82.3200
82.3200

2. กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางการท่องเที่ยว

-

646.8390
293.1890

230.0000
230.0000

42.6600
18.5800

919.4990
541.7690

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

-

247.6500

-

21.8000

269.4500

โครงการ : โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนา
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

-

106.0000

-

2.2800

108.2800

3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

-

-

-

118.8000
118.8000

118.8000
118.8000

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

90.9399
13.2000
13.2000

145.9474
13.2000
13.2000

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

6.7848
6.7848

6.7848
6.7848

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

5.4410
5.4410

5.4410
5.4410

55.0075
-

-

รวม
65.3188
18.8650
18.8650
46.4538
46.4538
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หน่วย : ล ้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
1.5000
1.5000

รวม
1.5000
1.5000

หน่ วยงาน
4. มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน

5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.9470
1.9470

1.9470
1.9470

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

4.4835
4.4835

4.4835
4.4835

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

16.3767
0.9867

16.3767
0.9867

โครงการ : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

15.3900

15.3900

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.9829
1.9829

1.9829
1.9829

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.1500
1.1500

1.1500
1.1500

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.9466
1.9466

1.9466
1.9466

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

5.0000
5.0000

5.0000
5.0000

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.2244
1.2244

1.2244
1.2244

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

4.9995
4.9995

4.9995
4.9995
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หน่วย : ล ้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
1.8000
1.8000

รวม
1.8000
1.8000

หน่ วยงาน
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

0.1000
0.1000

0.1000
0.1000

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

4.0000
4.0000

4.0000
4.0000

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.5000
1.5000

1.5000
1.5000

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.8000
1.8000

1.8000
1.8000

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.5000
1.5000

1.5000
1.5000

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

2.5000
2.5000

2.5000
2.5000

22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

0.5625
0.5625

0.5625
0.5625

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

3.0000
3.0000

3.0000
3.0000

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.6410
1.6410

1.6410
1.6410

25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

1.5000
1.5000

1.5000
1.5000

26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

-

4.0000
4.0000

4.0000
4.0000
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
8.1000
8.1000
-

รวม
8.1000
8.1000

28. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

0.5278
0.5278

-

0.5278
0.5278

29. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

15.0485
15.0485

-

15.0485
15.0485

30. มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

15.5776
15.5776

-

15.5776
15.5776

31. มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

1.5000
1.5000

-

1.5000
1.5000

32. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

3.7906
3.7906

-

3.7906
3.7906

33. มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

5.0000
5.0000

-

5.0000
5.0000

34. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

-

-

5.4630
5.4630

-

5.4630
5.4630

-

12.0929
12.0929
12.0929

-

1,989.7367
1,989.7367
1,989.7367

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานบริการ
สุขภาพและสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ
รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการเร่งเพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยว
ทัง้ ในและต่างประเทศ

12.0929
12.0929
12.0929
-

-

1,989.7367
1,989.7367
1,989.7367
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน

หน่ วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

ปี 2560
48.3734
48.3734
48.3734

ปี งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
51.2266
51.2266
51.2266
-

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบท
เพือ่ การท่องเที่ยว

838.0703
838.0703
838.0703

852.4520
852.4520
852.4520

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่
เพือ่ การท่องเที่ยว

158.5703
158.5703
158.5703

172.5497
172.5497
172.5497

32.9640
12.9640
12.9640

กระทรวงวัฒนธรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน
2. กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2563- จบ

151.1600
151.1600
151.1600

-

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
งบประมาณ
-

-

-

-

-

-

131.8540
51.8540
51.8540

-

-

-

20.0000
20.0000

80.0000
80.0000

-

-

-

1,077.9780

1,208.0823

-

-

151.1600

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 23 รายการ เป็ นเงิน 901,444,000 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 12 รายการ เป็ นเงิน 176,534,000 บาท
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8. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตาํ ่ กว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการตลาด
ตัวชี้วดั ที่ 1 : รายได้ท่เี กิดจากการท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8.5
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ
กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพของ MICE City และเมืองรองที่มศี กั ยภาพ
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดงาน Domestic Exhibition และการประชุมเมืองไทย
ภูมใิ จช่วยชาติ
กิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้า
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ตะเข็บชายแดน CLMV
2. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2.1 กรมพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ดําเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เพือ่ การท่องเที่ยว
3. รัฐวิสาหกิจ
3.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งเพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศ
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิม่ รายได้ตลาดต่างประเทศ
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิม่ รายได้ตลาดในประเทศ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.2 : พัฒนาสินค้าและบริการ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมันในสิ
่ นค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยว ร้อยละ 80
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(องค์การมหาชน)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ

เมือง
งาน

7
68

5,251.8617
4,940.8792
4,940.8792
2,094.7367
2,094.7367
90.0000
90.0000
90.0000
23.0000
41.5000

ครัง้

9

25.5000

1

15.0000
15.0000
15.0000
15.0000

กิจกรรม

ร้อยละ
ร้อยละ

8.5
8

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวตามนโยบาย
พัฒนาเชิงพื้นที่

1,989.7367
1,989.7367
1,989.7367
1,266.3467
723.3900
2,846.1425
2,846.1425
52.8769
52.8769
52.8769

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
ในพื้นที่พเิ ศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงสู่ระดับสากล

ร้อยละ

80

31.6000

กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยววิถชี วี ติ ริมโขงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ในพื้นที่พเิ ศษเลยให้ได้มาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากล

ร้อยละ

80

20.7209

กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิม่ รายได้
ชุมชนท้องถิน่ ในพื้นที่พเิ ศษเมืองเก่าน่าน

ร้อยละ

80

0.5560
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ การพัฒนาสินค้าและบริการ
2.2 กรมการท่องเที่ยว
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.1 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม
4. กระทรวงคมนาคม
4.1 กรมทางหลวงชนบท
โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่ การท่องเที่ยว
กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
5.1 กรมทรัพยากรธรณี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวทิ ยา
กิจกรรม ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศกั ยภาพ
อุทยานธรณี
กิจกรรม จัดมหกรรมเปิ ดโลกธรณีวทิ ยาเพือ่ การท่องเที่ยว
5.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
6. กระทรวงมหาดไทย
6.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพือ่ การท่องเที่ยว
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเที่ยว
7. กระทรวงวัฒนธรรม
7.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพือ่ เพิม่ รายได้ให้ประชาชน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
334.4572
84.9143
84.9143

กิจกรรม

10

รายการ

50

แห่ง

6

กม.

258.216

แห่ง

8

ราย

27,000

แห่ง

9

พื้นที่

2

กิจกรรม
รายการ

10
76

84.9143
249.5429
249.5429
249.5429
4.0341
4.0341
4.0341
4.0341
1,082.7833
1,082.7833
1,082.7833
1,082.7833
65.3188
18.8650
18.8650
9.8550
9.0100
46.4538
46.4538
46.4538
158.5703
158.5703
158.5703
158.5703
1,120.6190
82.3200
82.3200
72.9640
9.3560
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

7.2 กรมศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว
กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ
919.4990
541.7690

แห่ง

96

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน

541.7690
269.4500

กิจกรรม พัฒนาภูมทิ ศั น์ และสิง่ อํานวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล ตามเส้นทาง 9 อารยธรรม

อุทยาน

10

254.4500

กิจกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล
7.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน

กิจกรรม

2

แหล่ง

1

15.0000
108.2800
108.2800
118.8000
118.8000

กิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดก
ภูมปิ ญั ญาทางวัฒนธรรม

กิจกรรม

3

118.8000

คน

34,730

15.3900
15.3900
15.3900
10.3900

แหล่ง

1

5.0000

8. กระทรวงศึกษาธิการ
8.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาสถาบันวิจยั ไม้กลายเป็ นหินและทรัพยากรธรณี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
โคราชประตูแห่งการท่องเที่ยวอีสาน
9. กระทรวงสาธารณสุข
9.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานบริการสุขภาพและ
สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมสถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการ
เพือ่ สุขภาพ

12.0929
12.0929
12.0929
ร้อยละ

4

12.0929
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตาํ ่ กว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการตลาด
ตัวชี้วดั ที่ 1 : รายได้ท่เี กิดจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8.5
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการภายในประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ

รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชื่อมโยงกลุม่ อาเซียน
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเพิม่ มูลค่าวิถไี ทย
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม World Travel & Tourism Council (WTTC)
Global Summit 2017
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเทีย่ วกลุม่ ศักยภาพ
5) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเทีย่ วกลุม่ นิยมความหรูหรา
6) ค่าใช้จ่ายในการกระตุน้ การใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ วไทย
7) ค่าใช้จ่ายในการกระจายพื้นทีท่ ่องเทีย่ ว
8) ค่าใช้จ่ายในการกระจายช่วงเวลาท่องเทีย่ ว
9) ค่าใช้จ่ายในการกระจายประโยชน์ทางการท่องเทีย่ วสู่ชมุ ชน

90,000,000 บาท
90,000,000 บาท
90,000,000 บาท
90,000,000 บาท

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท

1,989,736,700 บาท
1,989,736,700 บาท
1,989,736,700 บาท
117,630,000 บาท
409,848,000 บาท
90,618,700
425,750,000
222,500,000
286,890,000
211,500,000
113,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.2 : พัฒนาสินค้าและบริการ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมัน่ ในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 80
สํานักนายกรัฐมนตรี
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวตามนโยบายพัฒนาเชิงพื้นที่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพื้นทีพ่ เิ ศษเมืองพัทยาและพื้นทีเ่ ชื่อมโยง
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพื้นทีพ่ เิ ศษเมืองเก่าน่าน
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพื้นทีพ่ เิ ศษเลย

52,876,900 บาท
52,876,900 บาท
52,876,900 บาท
31,600,000 บาท
556,000 บาท
20,720,900 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสาํ คัญเพือ่ การท่องเทีย่ ว
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
4) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ วในเขตพื้นทีเ่ มืองชายแดน
5) ค่าใช้จ่ายเพือ่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วสีเขียว (Green Tourism)
6) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเรือสําราญ (Cruise Tourism)
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเทีย่ วทางนํา้ ของไทย
8) ค่าใช้จ่ายเพือ่ เสริมสร้างความเชื่อมันต่
่ อเหตุการณ์ภยั พิบตั ติ ่างๆ

84,914,300 บาท
84,914,300 บาท
9,600,000 บาท
16,780,000 บาท
7,899,300 บาท
6,130,000 บาท
7,130,000 บาท
10,000,000 บาท
9,375,000 บาท
4,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชื่อมโยงโครงการในพระราชดําริ
ภายในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว

14,000,000 บาท

กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

249,542,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง

48,373,400 บาท
48,373,400 บาท
48,373,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ตน้ แม่นาํ้ เจ้าพระยา ตําบลปากนํา้ โพ
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

48,373,400 บาท
117,600,000
18,000,000
48,373,400
51,226,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ ว
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเทีย่ ว
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเทีย่ วของอาเซียน
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินร้านอาหารฮาลาลเพือ่ การท่องเทีย่ ว
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หอ้ งนํา้ สาธารณะสะอาดเพือ่ การท่องเทีย่ ว ในพื้นที่
เขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว

201,169,500
2,000,000
18,000,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทย (Thailand Stylish
Street Food Makeover) ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว

6,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วเพือ่ คนทัง้ มวล
(Tourism For All) ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว

2,000,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ววิถเี กษตรเพือ่ กระจายรายได้
ไปสู่ภาคการเกษตร ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว

5,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
ของแหล่งท่องเทีย่ ว ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่

3,000,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการท่องเทีย่ วโดยชุมชนสู่เยาวชน
และคนในชุมชน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว

3,000,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการเป็ นเจ้าบ้านทีด่ แี ละพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือ่ การท่องเทีย่ วโดยชุมชน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
15) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครอํานวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
16) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าบ้านน้อยและการเป็ นเจ้าบ้านทีด่ ภี าคประชาชน
ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสือ่ ขอ้ มูลแหล่งท่องเทีย่ วของประเทศไทย
โดยผ่านเทคโนโลยี
18) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การเพิม่ ประสิทธิภาพให้บริการและอํานวยความสะดวก
เพือ่ เพิม่ ความมันใจให้
่ กบั นักท่องเทีย่ ว
19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ด้านหม่อนไหม

4,000,000 บาท
18,715,100 บาท
8,454,400 บาท
10,000,000 บาท
8,000,000 บาท
100,000,000 บาท

4,034,100 บาท
4,034,100 บาท
4,034,100 บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว

1,082,783,300 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 9.150 กม.)
(2) ถนนสายท่าใหม่ - ปากนํา้ แขมหนู - ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 2.000 กม.

1,082,783,300
1,082,783,300
1,082,783,300
1,057,557,500

บาท
บาท
บาท
บาท

38,440,000 บาท
12,000,000 บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.224 - บ.สายโท 6 ใต้ อ.บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์
1.675 กม.

12,000,000 บาท

(4) ถนนสายแยก ทช.บก.4017 - วัดพระธาตุภลู งั กา อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ 2.000 กม.

13,000,000 บาท

(5) ถนนสายแยก ทล.223 - วัดด่านสาวคอย อ.นาแก จ.นครพนม
4.088 กม.

13,500,000 บาท

(6) ถนนสายทางเขา้ หาดคลองม่วงและเรือนรับรองทีป่ ระทับ อ.เมือง จ.กระบี่
4.000 กม.

13,800,000 บาท
14,000,000 บาท

(7) ถนนสาย บ.ท่าเขา - หาดยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา 1.125 กม.
(8) ถนนสายแยก ทล.416 - ถํา้ เจ็ดคต อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนัง จ.สตูล
2.000 กม.

14,500,000 บาท
14,500,000 บาท

(9) ถนนสาย บ.นา - อ่าวลุโบ๊ะ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 2.600 กม.
(10) ถนนสายแยก ทล.3049 (สีแ่ ยกประชาเกษม) - รร.จปร. อ.เมือง
จ.นครนายก 3.000 กม.

14,850,000 บาท
14,850,000 บาท

(11) ถนนสายแยก ทช.นย.2011 - บ.วังรี อ.เมือง จ.นครนายก 3.000 กม.
(12) ถนนสายแยก ทช.อด.4028 - เขา้ แหล่งท่องเทีย่ วผาตากเสื้อ อ.สังคม
จ.หนองคาย 2.500 กม.

15,000,000 บาท
16,310,000 บาท

(13) ถนนสายคลองนํา้ ใส - มะค่ายักษ์ อ.เกาะกูด จ.ตราด 1.700 กม.
(14) ถนนสายเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ วนํา้ ตกจันตาแป๊ ะ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2.600 กม.

16,900,000 บาท

(15) ถนนสายแยก ทล.1089 - ดอยผ้าห่มปก (ตอนที่ 6) อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่ 9.464 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

13,880,700 บาท
48,990,000
9,800,000
25,309,300
13,880,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) ถนนสาย มส.4009 แยก ทล.1263 - บ.แม่จา๋ (ตอนที่ 2) อ.ขุนยวม, เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 7.143 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(17) ถนนสาย นศ.4021 แยก ทล.4151 - บ.บางคลุง้ อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 10.840 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(18) ถนนสาย สฎ.3062 แยก ทล.401 - เขือ่ นรัชชประภา อ.บา้ นตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี 7.990 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(19) ถนนสายทางเขา้ นํา้ ตกบกกราย อ.กระบุรี จ.ระนอง 9.496 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(20) ถนนสาย บ.ใต้ - ท้องนายปาน (ตอนที่ 2) อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
3.914 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(21) ถนนสายแยก บ.ตีนธาตุ ต.เมืองแปง (กม.24+569) - ทล.1265 อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน 4.068 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(22) ถนนสายทางเขา้ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ตอนที่ 2) ต.ห้วยสัก
อ.เมือง จ.เชียงราย 3.638 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

23,373,000 บาท
60,201,000
12,276,000
24,552,000
23,373,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,126,000 บาท

79,260,000
16,378,000
32,756,000
30,126,000

บาท
บาท
บาท
บาท
48,358,000 บาท

113,800,000
27,800,000
37,642,000
48,358,000

บาท
บาท
บาท
บาท
37,540,000 บาท

90,700,000
17,720,000
35,440,000
37,540,000

บาท
บาท
บาท
บาท
27,200,000 บาท

66,200,000
13,000,000
26,000,000
27,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,775,500 บาท

26,880,000 บาท
6,104,500 บาท
20,775,500 บาท
20,393,900 บาท
26,264,000 บาท
5,870,100 บาท
20,393,900 บาท
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(23) ถนนสาย สฎ.3062 แยก ทล.401 - เขือ่ นรัชชประภา (ตอนที่ 2)
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 1.600 กม.

30,642,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(24) ถนนสายแยกปะเหลียน - นํา้ ตกโตนเต๊ะ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง 5.223 กม.

38,483,000 บาท
7,840,600 บาท
30,642,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(25) ถนนสายคลองเจ้า - อ่าวใหญ่ อ.เกาะกูด จ.ตราด 9.292 กม.

44,590,000 บาท
8,977,400 บาท
35,612,600 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(26) ถนนสาย ปข.2052 แยก ทล.37 - โครงการพระราชดําริอ่างเก็บนํา้
ห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 10.497 กม.

27,599,000 บาท
5,525,400 บาท
22,073,600 บาท

35,612,600 บาท

22,073,600 บาท

62,926,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(27) ถนนสายแยก ทล.3 - ทล.331 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 13.662 กม.

168,000,000
33,673,600
62,926,400
71,400,000

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(28) ถนนสาย บ.คลองโคน - บ.บางตะบูน อ.เมือง, บ้านแหลม
จ.สมุทรสงคราม, เพชรบุรี 14.386 กม.

145,000,000
29,556,100
59,112,200
56,331,700

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(29) ถนนสาย บ.ท่าม่วง - บ.บางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
16.122 กม.

297,180,000
81,787,800
79,381,200
136,011,000

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
59,112,200 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
79,381,200 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
61,924,700 บาท

198,670,000
52,307,800
61,924,700
84,437,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(30) ถนนสายแยก ทล.3201 - บ.บางจาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร 8.595 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(31) ถนนสายทางเขา้ นํา้ ตกห้วยเนียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 19.597 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(32) ถนนสายท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหลํา (ตอนที่ 1) อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 6.096 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(33) ถนนสาย บ.ง่ามโข่ - เขาเรือรบ อ.เกาะกูด จ.ตราด 2.500 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(34) ถนนสายแยก ทล. 3158 - บ.อิเร็ม อ.เขาสมิง จ.ตราด 4.525 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(35) ถนนสายแยก ทช.นศ.4142 - แหลมประทับ อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 4.500 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(36) ถนนสาย พท.4018 แยก ทล.4050 - บ.ลําปํ า อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
4.963 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

22,946,200 บาท
83,480,000
25,047,800
22,946,200
35,486,000

บาท
บาท
บาท
บาท
58,219,700 บาท

139,000,000
33,524,300
58,219,700
47,256,000

บาท
บาท
บาท
บาท
46,851,400 บาท

108,200,000
24,566,600
46,851,400
36,782,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,020,000 บาท

20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
6,480,000 บาท
32,400,000 บาท
6,480,000 บาท
25,920,000 บาท
9,320,000 บาท
46,600,000 บาท
9,320,000 บาท
37,280,000 บาท
7,380,000 บาท
36,900,000 บาท
7,380,000 บาท
29,520,000 บาท
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(37) ถนนสายทางเขา้ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ตอนที่ 3) อ.เมือง
จ.เชียงราย 4.550 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(38) ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 18.526 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(39) ถนนสาย ภูทอก - ภูเหล็ก อ.เชียงคาน จ.เลย 6.465 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(40) ถนนสายท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหลํา (ตอนที่ 2) อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 7.645 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(41) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค์ อ.วังนํา้ เขียว,
ปากช่อง จ.นครราชสีมา (พร้อมทางจักรยาน) 1.481 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 กม.)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 45 สายทาง)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย บ.คลองโคน - บ.บางตะบูน
อ.เมือง, บ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม, เพชรบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

8,190,000 บาท
40,950,000 บาท
8,190,000 บาท
32,760,000 บาท
40,420,000 บาท
202,100,000
40,420,000
80,840,000
80,840,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,600,000 บาท

48,000,000 บาท
9,600,000 บาท
38,400,000 บาท
35,160,000 บาท
175,800,000
35,160,000
70,320,000
70,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
19,563,000 บาท
19,563,000 บาท
4,162,800 บาท
4,162,800 บาท
12,268,000
2,477,400
4,162,800
5,627,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณี วทิ ยา

18,865,000
18,865,000
9,855,000
9,010,000

1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันให้เกิดการท่องเทีย่ วเชิงวิชาการภายในพื้นทีอ่ ทุ ยานธรณี
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิ ดโลกธรณีวทิ ยาเพือ่ การท่องเทีย่ ว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

46,453,800 บาท
46,453,800 บาท
46,453,800 บาท
46,453,800 บาท
37,846,800 บาท
37,846,800 บาท
8,607,000 บาท
8,607,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 2
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

158,570,300 บาท
158,570,300
158,570,300
158,570,300
158,570,300
56,000,000
275,941,300
45,000,000
90,000,000
84,941,300
56,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
46,570,300 บาท

191,760,000
39,600,000
50,000,000
46,570,300
55,589,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 3 อําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
เงินงบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะพยาม อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

45,000,000 บาท
147,450,000
29,490,000
45,000,000
72,960,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,000,000 บาท

55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

82,320,000 บาท
12,964,000 บาท
12,964,000 บาท
12,964,000 บาท
12,964,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) อาคารพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ ตําบลบางม่วง
อําเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วฒั นธรรมไทย
กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

12,964,000 บาท
64,818,000 บาท
12,964,000 บาท
51,854,000 บาท
69,356,000 บาท
60,000,000 บาท
9,356,000 บาท
541,769,000 บาท
293,189,000 บาท
293,189,000 บาท
293,189,000 บาท
8,800,000 บาท
8,800,000 บาท
1,920,000 บาท
1,920,000 บาท
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1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 29 รายการ (รวม 38 หน่วย)
(2) อนุรกั ษ์และพัฒนากําแพงเมืองฉะเชิงเทรา
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(3) อนุรกั ษ์และพัฒนาโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร
แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(4) อนุรกั ษ์และพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม ตําบลโคกสูง
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
(5) อนุรกั ษ์และพัฒนาวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(6) อนุรกั ษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี
ตําบลท่าขา้ ม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
(7) อนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานเมืองเก่าเพชรบุรี ตําบลคลองกระแชง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
(8) อนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดภูเขาทอง ตําบลภูเขาทอง
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(9) อนุรกั ษ์และพัฒนาพระราชวังโบราณและวัดพระศรีสรรเพชญ์
ตําบลประตูชยั อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(10) อนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมรกตเชื่อมโยงพุทธอุทยานเขาอีโต้
ตําบลโคกปี บ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(11) พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพสิง่ อํานวยความสะดวก พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(12) อนุรกั ษ์และพัฒนากําแพงเมือง-คูเมืองฝาง ตําบลเวียง
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ก่อสร้างและจัดแสดง พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตําบลบา้ นเก่า
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
(3) ก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครือ่ งทองอยุธยา พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา ตําบลประตูชยั อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

244,355,000 บาท
104,628,200 บาท

10,000,000 บาท
22,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
12,726,800 บาท
25,000,000 บาท
2,300,000 บาท
2,300,000 บาท
35,814,000 บาท
814,000 บาท

15,000,000 บาท

20,000,000 บาท
100,000,000 บาท
20,000,000 บาท
80,000,000 บาท
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2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์โบราณสถาน
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พพิ ธิ ภัณฑ์เป็ นแหล่งเรียนรู ้
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางโบราณคดี เรือโบราณพนมสุรนิ ทร์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ ว
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูข้ องหอสมุดแห่งชาติ
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการบริการและอํานวยความสะดวก
แก่นกั ท่องเทีย่ ว สํานักพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรูข้ อ้ มูลสารสนเทศท้องถิน่
แถบชายฝัง่ ทะเลอันดามัน
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว ้าเส้นทางสายไหมทางทะเลกับคาบสมุทรภาคใต้
เพือ่ นําไปพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเทีย่ ว
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 37 รายการ (รวม 572 หน่วย)
(2) พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วอุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพบารายเมืองพิมาย ตําบลในเมือง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(3) ปรับภูมทิ ศั น์คลองโบราณภายในพื้นทีอ่ ทุ ยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
ตําบลประตูชยั อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุรยิ างคศิลป์

230,000,000
230,000,000
230,000,000
18,580,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,080,000 บาท
3,000,000 บาท
5,000,000 บาท
500,000 บาท
1,000,000 บาท
269,450,000 บาท
247,650,000 บาท
247,650,000 บาท
247,650,000 บาท
216,650,000 บาท
202,650,000 บาท

14,000,000 บาท
31,000,000 บาท
1,000,000 บาท

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
21,800,000 บาท
15,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับและหนังสือนําชม พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
และอุทยานประวัตศิ าสตร์

5,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีสชั นาลัย
และอุทยานประวัตศิ าสตร์กาํ แพงเพชร

1,800,000 บาท
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โครงการ : โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

108,280,000 บาท
106,000,000 บาท
106,000,000 บาท
106,000,000 บาท
90,000,000 บาท
13,000,000 บาท

(2) อนุรกั ษ์และพัฒนามุขเด็จ ภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(3) อนุรกั ษ์และพัฒนาพระทีน่ งั ่ ปฤษฎางคพิมขุ ภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(4) พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร ในพระทีน่ งั ่ บูรพาภิมขุ
ภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(5) พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร ในพระทีน่ งั ่ ทักษิณาภิมขุ
ภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(6) พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร ในอาคารประพาสพิพธิ ภัณฑ์
ภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) พัฒนาระบบไฟฟ้ ารวม ภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ ว
3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม

12,000,000 บาท
16,000,000 บาท
6,000,000 บาท

10,000,000 บาท
2,280,000 บาท
2,280,000 บาท
118,800,000 บาท
118,800,000 บาท
78,800,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันวิจยั ไม้กลายเป็ นหินฯ สู่มาตรฐานสากล
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรม
“โคราชประตูแห่งการท่องเทีย่ วอีสาน”
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

15,390,000 บาท
15,390,000 บาท
10,390,000 บาท
5,000,000 บาท

12,092,900 บาท
12,092,900 บาท
12,092,900 บาท
229,500 บาท
4,266,800 บาท
7,596,600 บาท
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)
อยู่ไม่ตํา่ กว่าอันดับ 7 ของเอเซียแปซิฟิก
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.1 : บริหารจัดการการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยว ร้อยละ 80
1. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก เพือ่ เพิม่ รายได้
จากการท่องเที่ยว
กิจกรรม สนับสนุนการดําเนินงานเชิงรุกให้กบั ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยว
1.2 กรมการท่องเที่ยว
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม สนับสนุนวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
2.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
2.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม ฝึ กอบรมทักษะการสือ่ สารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว
2.4 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการการท่องเที่ยว
2.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ ว

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
310.9825
310.9825
310.9825
310.9825
180.4251
83.9251
83.9251

กิจกรรม

8

คน

1,000

คน

2,400

คน

420

คน

1,000

คน

150

คน

300

คน

2,000

คน

270

83.9251
96.5000
96.5000
96.5000
130.5574
13.2000
13.2000
13.2000
6.7848
6.7848
6.7848
5.4410
5.4410
5.4410
1.5000
1.5000
1.5000
1.9470
1.9470
1.9470
4.4835
4.4835
4.4835
0.9867
0.9867
0.9867
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม อบรมไกด์เยาวชนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

คน

500

คน

1,000

คน

200

คน

600

คน

270

คน

200

คน

1,000

คน

250

โครงการ

1

คน

1,000

คน

300

คน

100

งบประมาณ
1.9829
1.9829
1.9829
1.1500
1.1500
1.1500
1.0000
1.0000
1.0000
1.9466
1.9466
1.9466
5.0000
5.0000
5.0000
1.2244
1.2244
1.2244
4.9995
4.9995
4.9995
1.8000
1.8000
1.8000
0.1000
0.1000
0.1000
4.0000
4.0000
4.0000
1.5000
1.5000
1.5000
1.8000
1.8000
1.8000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
2.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม จัดอบรมสัมมนาเพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
2.28 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน
2.29 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.30 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.31 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

คน

200

คน

40

คน

60

คน

120

คน

70

คน

150

คน

500

คน

1,000

คน

120

คน

2,300

คน

2,000

คน

250

งบประมาณ
1.5000
1.5000
1.5000
2.5000
2.5000
2.5000
0.5625
0.5625
0.5625
3.0000
3.0000
3.0000
1.6410
1.6410
1.6410
1.5000
1.5000
1.5000
4.0000
4.0000
4.0000
8.1000
8.1000
8.1000
0.5278
0.5278
0.5278
15.0485
15.0485
15.0485
15.5776
15.5776
15.5776
1.5000
1.5000
1.5000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.32 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.33 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม การฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
2.34 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

คน

670

คน

700

คน

1,250

งบประมาณ
3.7906
3.7906
3.7906
5.0000
5.0000
5.0000
5.4630
5.4630
5.4630
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)
อยู่ไม่ตาํ ่ กว่าอันดับ 7 ของเอเชียแปซิฟิก
แนวทางการดําเนิ นงาน 2.1.1 : บริหารจัดการการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยว ร้อยละ 80
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการดําเนิ นการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาการท่องเทีย่ วประจําเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเทีย่ วโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

83,925,100 บาท
83,925,100 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วรายไตรมาสและสํารวจ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทเ่ี ดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทยประจําปี 2560

5,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบขอ้ มูลสารสนเทศเพือ่ การท่องเทีย่ ว (Tourism
Intelligence Center)
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพือ่ รองรับการให้บริการนักท่องเทีย่ ว

13,439,000 บาท
20,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ยกระดับมาตรฐานฝี มอื แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เพือ่ รองรับ
การเขา้ สู่ประชาคมอาเซียนและการต้อนรับนักท่องเทีย่ วคุณภาพของเขตพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วอารยธรรมล ้านนา

3,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมการทํางานร่วมกัน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลือ่ น
การท่องเทีย่ วของหน่วยธุรกิจทีเ่ กี่ยวขอ้ งในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของเขตพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วอารยธรรมล ้านนา

1,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ฝึ กอบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากลให้กบั เครือข่ายและ
อาสาสมัครด้านการท่องเทีย่ วทัง้ ภาครัฐและเอกชน

2,557,200 บาท

9) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาความเขม้ แข็งของกลไกและกระตุน้ การขับเคลือ่ นเครือข่าย
ท่องเทีย่ วของเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว เพือ่ ส่งเสริมการทํางานร่วมกัน
ตามหลักธรรมาภิบาลทางการท่องเทีย่ ว

500,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ศึกษาการจัดทําโซนนิ่ง และการกําหนดขีดความสามารถในการ
รองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเทีย่ วในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
11) ค่าใช้จ่ายเพือ่ การแข่งขันจักรยานทางไกล Tour De Andaman

4,000,000 บาท
6,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วของเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อารยธรรมอีสานใต้
13) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาเยาวชนเพือ่ การท่องเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต้

962,500 บาท
1,966,400 บาท
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กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตนิ กั ท่องเทีย่ วและรายได้ดา้ นการท่องเทีย่ ว
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและจัดทําบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเทีย่ ว
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของผูใ้ ห้บริการรถสาธารณะเพือ่ การท่องเทีย่ ว
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ไทยเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
และความยัง่ ยืนทางการท่องเทีย่ ว
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วในชุมชน
6) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านสารสนเทศ
และพัฒนาฐานขอ้ มูลกรมการท่องเทีย่ ว
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพือ่ ให้เป็ นผูม้ คี วามรู ้
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง ด้านการอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
นักท่องเทีย่ ว
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วและบริการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ

96,500,000 บาท
96,500,000 บาท
40,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
3,000,000 บาท
6,500,000 บาท

12,000,000 บาท

13,200,000 บาท
13,200,000 บาท
13,200,000 บาท
6,784,800 บาท
6,784,800 บาท
6,784,800 บาท
5,441,000 บาท
5,441,000 บาท
5,441,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,947,000 บาท
1,947,000 บาท
1,947,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายตามแผนงานการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ

4,483,500 บาท
4,483,500 บาท
4,483,500 บาท
986,700 บาท
986,700 บาท
986,700 บาท
1,982,900 บาท
1,982,900 บาท
1,982,900 บาท
1,150,000 บาท
1,150,000 บาท
1,150,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,946,600 บาท
1,946,600 บาท
1,946,600 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
1,224,400 บาท
1,224,400 บาท
1,224,400 บาท
4,999,500 บาท
4,999,500 บาท
4,999,500 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศน์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมไกด์เยาวชนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ ว

1,800,000 บาท
1,800,000 บาท
1,800,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,800,000 บาท
1,800,000 บาท
1,800,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
562,500 บาท
562,500 บาท
562,500 บาท
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเพิม่ ศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็ นเมืองท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเทีย่ ว

1,641,000 บาท
1,641,000 บาท
1,641,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
8,100,000
8,100,000
8,100,000
8,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

527,800
527,800
527,800
527,800

บาท
บาท
บาท
บาท

15,048,500
15,048,500
15,048,500
15,048,500

บาท
บาท
บาท
บาท

15,577,600
15,577,600
15,577,600
15,577,600

บาท
บาท
บาท
บาท

1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามัคคุเทศก์นอ้ ยเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ ว

3,790,600
3,790,600
3,790,600
3,790,600

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,463,000
5,463,000
5,463,000
5,463,000

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
7,408,503,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
7,536,841,600 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาศักยภาพ มีความมันคงในชี
่
วติ และมีครอบครัวทีเ่ ข้มแข็งอบอุ่น
โดยส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ รวมทัง้ เพิม่ คุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุม่ เสีย่ งให้สามารถจบการศึกษา
ภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น ส่งเสริมเด็กวัยรุ่น/นักศึกษาให้มที กั ษะชีวติ และ
ทักษะการทํางาน มีภมู คิ ุม้ กันพร้อมสู่การเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณภาพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพแรงงานคนพิการ สนับสนุนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม
ตลอดจนเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และความมันคงในชี
่
วติ ผูส้ ูงอายุ
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ :
(1) กลุม่ วัยเด็กแรกเกิด /เด็กปฐมวัย (อายุ 0 - 5 ปี )
(2) กลุม่ วัยเด็กนักเรียน (อายุ 5 - 14 ปี )
(3) กลุม่ วัยเด็กวัยรุ่น /นักศึกษา (อายุ 15 - 21 ปี )
(4) กลุม่ วัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี )
(5) กลุม่ วัยผูส้ ูงอายุ (อายุ 60 ปี ข้นึ ไป)
2.2 พื้นทีด่ าํ เนินการ : ทัว่ ประเทศ
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง : 7 กระทรวง 29 หน่ วยงาน
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4. แผนภาพความเชื่อมโยง

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
งบประมาณปี 2560 จานวน 7,536.8416 ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพคนไทย

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายได้รบั การพัฒนาศักยภาพ

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : การเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์

งบประมาณ

เด็กทีม่ พี ฒั นาการสมวัยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมสุขภาพจิต
3. กรมอนามัย

งบประมาณ
2,978.9238 ล้านบาท

การตัง้ ครรภ์
คุณภาพ
ร้อยละ 60

แนวทางที่ 1.1.2 : การได้รบั การศึกษาทีม่ ี
คุณภาพได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะชีวติ
(เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

แนวทางที่ 1.1.3 : การมีทกั ษะชีวติ
และทักษะการทางาน(เด็กวัยรุ่น/
นักศึกษา 15 -21 ปี )

แนวทางที่ 1.1.4 : การพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง (วัยแรงงาน 15-59 ปี )

แนวทางที่ 1.1.5 : การพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถ
ในการดารงชีวติ (วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป)

เด็กไทยมี IQ เฉลีย่ ไม่ตา่ กว่า 100 และ
มี EQ ไม่ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70

กลุม่ เป้ าหมายจานวน 68,059
คน ได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ
หรือทักษะการทางาน

ร้อยละ 85 ของแรงงานที่
สาเร็จการฝึ กอบรมได้ตาม
มาตรฐานการฝึ ก

ร้อยละ 80 ของการ
พัฒนาทักษะกายใจของ
ผูส้ ูงอายุ

ร้อยละ 40 ของ
พฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมสุขภาพจิต

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. มหาวิทยาลัยบูรพา
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
3. กรมอนามัย

งบประมาณ
201.0213 ล้านบาท

งบประมาณ
43.2718 ล้านบาท

งบประมาณ
68.5238 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมควบคุมโรค
3. กรมสุขภาพจิต
4. กรมอนามัย

งบประมาณ
18.7000 ล้านบาท

งบประมาณ
2,992.8748 ล้านบาท

งบประมาณ
133.7789 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย(ต่อ)

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 2 : การสร้างความมันคงในชี
่
วติ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีความมันคงในชี
่
วติ

แนวทางที่ 2.1.2 : การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ในระดับสูงเพือ่ โอกาสการทางาน และการสร้าง
ความมันคงในชี
่
วติ (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

แนวทางที่ 2.1.3 : การสร้างโอกาสใน
การศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การ
ทางานจริง เพือ่ วางรากฐานความมันคง
่
ในชีวติ (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 -21 ปี )

แนวทางที่ 2.1.4 : การสร้างความมันคงในชี
่
วติ ให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี )

แนวทาง

แนวทางที่ 2.1.1 : การเตรียม
ความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ น
คนไทยทีม่ คี วามมันคงในชี
่
วติ
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )

แนวทางที่ 2.1.5 : การสร้าง
ความมันคงในชี
่
วติ ของ
ผูส้ ูงอายุ (วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป)

ร้อยละ 70 ศูนย์เด็กเล็กทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 80
ของเด็กป่ วยและ
ด้อยโอกาสที่
สามารถเข้ารับ
การศึกษาปกติ

ร้อยละ 80 ของเด็ก
ทีผ่ ่านการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
(เน้นเด็กนอกระบบ)

สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทาง
การศึกษาทีส่ ูงขึ้น (ร้อยละ 66)

ร้อยละ 80 ของ
ประชากร
กลุม่ เป้ าหมายเข้าถึง
ระบบสวัสดิการสังคม

สัดส่วน ผูอ้ ยู่ในระบบ
ประกันทางสังคมต่อกาลัง
แรงงาน (ร้อยละ 4)

ร้อยละ 73 ของ
แรงงานทีไ่ ด้รบั การ
บรรจุงานในประเทศ

ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุ
เข้าถึงสิทธิบริการทางสังคม
และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
1.กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
2. กรมควบคุมโรค
3. กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. กรมการแพทย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1.กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค

กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
2. สานักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน
1. กรมการจัดหางาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์

งบประมาณ
41.2410 ล้านบาท

งบประมาณ
23.4765 ล้านบาท

งบประมาณ
56.8750 ล้านบาท

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์

งบประมาณ

งบประมาณ
101.2032 ล้านบาท

งบประมาณ
20.2500 ล้านบาท

งบประมาณ
463.6808 ล้านบาท

งบประมาณ
33,3966 ล้านบาท

งบประมาณ
103.2690 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย(ต่อ)

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

แนวทางที่ 3.1.1 : การสร้าง
ความอบอุ่นให้เด็กปฐมวัย
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )

แนวทางที่ 3.1.2 : การวางรากฐานจริยธรรม
คุณธรรมเพือ่ ความอยู่ดมี สี ุข (เด็กวัยเรียน 514 ปี )

แนวทางที่ 3.1.3 : การสร้างภูมคิ ุม้ กันเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและการก้าวสู่การ
เป็ นผูใ้ หญ่(เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 -21 ปี )

แนวทางที่ 3.1.4 : การส่งเสริม
ความอบอุ่นในครอบครัวสาหรับ
วัยแรงงาน(วัยแรงงาน 15-59 ปี )

แนวทางที่ 3.1.5 : การสร้างคุณค่าและความอบอุ่นใน
วัยผูส้ ูงอายุ (วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป)

ร้อยละทีล่ ดลงของความ
รุนแรงในครอบครัวทีก่ ระทา
ต่อเด็กปฐมวัยร้อยละ 7

ประชาชน
กลุม่ เป้ าหมายได้รบั
การเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม
ร้อยละ 70

เด็กวัยเรียนมี
สุขภาพดีตาม
เกณฑ์ ร้อยละ
70

อัตราการคลอดใน
มารดาอายุ 15-19ปี
ไม่เกิน 50 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ
15-19ปี พันคน

ร้อยละ 80 ของเยาวชน
กลุม่ เป้ าหมายได้รบั การ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีทศั นคติ
ทีด่ ขี ้นึ ต่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม

เด็กและเยาวชนภายหลัง
ปล่อยจากศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน
สามารถกลับไปใช้ชวี ติ
ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

ดัชนีวดั ความอบอุ่นครอบครัว
ร้อยละ 100

จปฐ.ดัชนีการได้รบั
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว ร้อยละ
100

ผูส้ ูงอายุทม่ี ารับบริการใน
คลีนิก NCD มีภาวะ
ซึมเศร้าลดลง ร้อยละ 10

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
กระทรวงวัฒนธรรม
1.กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ
1.มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์

กระทรวง
สาธารณสุข
1. กรมอนามัย

กระทรวง
สาธารณสุข
1. กรมอนามัย

กระทรวงวัฒนธรรม
1. ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค

กระทรวงยุตธิ รรม
1. กรมพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2.กรมสุขภาพจิต
3.กรมอนามัย

กระทรวง
สาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ
15.7705 ล้านบาท

งบประมาณ
59.5914 ล้านบาท

งบประมาณ
9.0000 ล้านบาท

งบประมาณ
36.5500 ล้านบาท

งบประมาณ
18.4204 ล้านบาท

งบประมาณ
3.4500 ล้านบาท

งบประมาณ
95.4658 ล้านบาท

งบประมาณ
10.6570 ล้านบาท

งบประมาณ
7.4500 ล้านบาท

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์

งบประมาณ
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5. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงาน และงบประมาณ
5.1 เป้ าหมายที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคนไทย
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
5.1.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 การเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย
(เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี )

6,437,094,400 บาท
6,437,094,400 บาท
2,997,623,800 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 เด็กทีม่ พี ฒั นาการสมวัยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วดั ที่ 2 การตัง้ ครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 60
5.1.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 การได้รบั การศึกษาที่มีคุณภาพได้รบั การพัฒนาความรู ้
และทักษะชีวติ (เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี )

2,978,923,800 บาท
18,700,000 บาท
2,992,874,800 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 เด็กไทยมี IQ เฉลีย่ ไม่ตาํ ่ กว่า 100 และมี EQ ไม่ตาํ ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70
5.1.3 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 การมีทกั ษะชีวติ และทักษะการทํางาน
(เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี )

2,992,874,800 บาท
133,778,900 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 กลุ่มเป้ าหมายจํานวน 68,059 คน ได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ หรือทักษะการทํางาน
5.1.4 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง
(วัยแรงงาน 15– 59 ปี )

133,778,900 บาท
201,021,300 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 85 ของแรงงานทีส่ าํ เร็จการฝึ กอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึ ก
5.1.5 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 5 การพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถในการดํารงชีวติ
(วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)

201,021,300 บาท
111,795,600 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจของผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
5.2 เป้ าหมายที่ 2 การสร้างความมัน่ คงในชีวติ

43,271,800 บาท
68,523,800 บาท
843,392,100 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายมีความมัน่ คงในชีวติ
5.2.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ นคนไทยที่มีความมัน่ คง
ในชีวติ (เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี )

843,392,100 บาท
101,203,200 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 70 ศูนย์เด็กเล็กทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5.2.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงเพือ่ โอกาสการทํางาน
และการสร้างความมัน่ คงในชีวติ (เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี )

101,203,200 บาท
61,491,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 80 ของเด็กป่ วยและด้อยโอกาสทีส่ ามารถเข้ารับการศึกษาปกติ
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละ 80 ของเด็กทีผ่ ่านการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร (เน้นเด็กนอกระบบ)
5.2.3 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 การสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์
การทํางานจริงเพือ่ วางรากฐานความมัน่ คงในชีวติ (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีส่ ูงขึ้น (ร้อยละ 66)

20,250,000 บาท
41,241,000 บาท
23,476,500 บาท
23,476,500 บาท
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5.2.4 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4 การสร้างความมัน่ คงในชีวติ ให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15 – 59 ปี )

553,952,400 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 80 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วดั ที่ 2 สัดส่วน ผูอ้ ยู่ในระบบประกันทางสังคมต่อกําลังแรงงาน (ร้อยละ 4)
ตัวชี้วดั ที่ 3 ร้อยละ 73 ของแรงงานทีไ่ ด้รบั การบรรจุงานในประเทศ
5.2.5 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 5 การสร้างความมัน่ คงในชีวติ ของผูส้ ูงอายุ (วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
5.3 เป้ าหมายที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุน่ ของครอบครัวไทย

56,875,000
463,680,800
33,396,600
103,269,000
103,269,000
256,355,100

ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น
5.3.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 การสร้างความอบอุน่ ให้เด็กปฐมวัย (เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี )

256,355,100 บาท
15,770,500 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละทีล่ ดลงของความรุนแรงในครอบครัวทีก่ ระทําต่อเด็กปฐมวัยร้อยละ 7
5.3.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 การวางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมเพือ่ ความอยู่ดีมีสุข
(เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี )

15,770,500 บาท
68,591,400 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ ุม้ กันทางสังคมร้อยละ 70
ตัวชี้วดั ที่ 2 เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ ร้อยละ 70
5.3.3 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 การสร้างภูมิคุม้ กันเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและการก้าวสู่
การเป็ นผูใ้ หญ่ (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี )

59,591,400 บาท
9,000,000 บาท
58,420,400 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และมีทศั นคติทด่ี ขี ้นึ ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

36,550,000 บาท
18,420,400 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 3 เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถ
กลับไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

3,450,000 บาท

5.3.4 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4 การส่งเสริมความอบอุน่ ในครอบครัวสําหรับวัยแรงงาน
(วัยแรงงาน 15 – 59 ปี )

95,465,800 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ดัชนีวดั ความอบอุน่ ครอบครัว ร้อยละ 100
5.3.5 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 5 การสร้างคุณค่าและความอบอุน่ ในวัยผูส้ ูงอายุ
(วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)

95,465,800 บาท
18,107,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 จปฐ.ดัชนีการได้รบั ความอบอุ่นในครอบครัว ร้อยละ 100
ตัวชี้วดั ที่ 2 ผูส้ ูงอายุทม่ี ารับบริการในคลีนิก NCD มีภาวะซึมเศร้าลดลง ร้อยละ 10

10,657,000 บาท
7,450,000 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามมันคงในชี
่
วติ

งบดําเนิ นงาน
922.8307
288.4736
95.8639
34.7558

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
26.4658
6,499.0066
88.5385
1,291.3600
18.8000
1,184.3100
18.8000
1,166.5100
4.0000

รวม
7,536.8416
1,598.6336
1,298.9739
1,205.2658

โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม

30.1094

-

โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การสร้างความ
มันคงและพั
่
ฒนาทักษะชีวติ

30.9987

-

17.8000

15.8040
15.8040

-

68.2500
-

-

84.0540
15.8040

-

68.2500

-

68.2500

32.8000
32.8000

-

201.4307
176.4552

-

24.9755

-

14.1750
14.1750

2. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามมันคงในชี
่
วติ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั โอกาสทางการศึกษา การสร้างความมันคง
่
และพัฒนาทักษะชีวติ

-

3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามมันคงในชี
่
วติ

168.6307
143.6552

-

โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม

24.9755

-

4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การสร้าง
ความมันคง
่ และพัฒนาทักษะชีวติ

8.1750
8.1750

-

กระทรวงยุติธรรม
1. กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบําบัด
ทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มปี ญั หาสุขภาพจิต
หรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง
กระทรวงแรงงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

-

24.6129
-

-

26.4658
-

-

6.0000
6.0000

-

458.6808
-

1.8000

31.9094

13.0000

61.7987

3.4500
3.4500
0.8000
2.6500

3.4500
3.4500
0.8000
2.6500

25.7210
5.0000
5.0000

535.4805
5.0000
5.0000
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
2. กรมการจัดหางาน
โครงการ : โครงการก้าวสู่งานที่ดคี นมีคุณภาพ
3. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุม่ เป้ าหมาย
เฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ

งบดําเนิ นงาน
4.9308
4.9308
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
26.4658
26.4658
-

งบรายจ่ายอืน่
2.0000
2.0000
18.7210
18.7210

รวม
33.3966
33.3966
18.7210
18.7210

4. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพือ่ คุณภาพชีวติ
วัยแรงงาน

19.6821
4.7992

-

-

-

19.6821
4.7992

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

14.8829

-

-

-

14.8829

5. สํานักงานประกันสังคม
โครงการ : โครงการแรงงานนอกระบบผูม้ สี ทิ ธิได้สมัคร
เข้าสู่ความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม

-

-

458.6808
458.6808

-

458.6808
458.6808

-

-

35.1949
26.8000
26.8000

-

35.1949
26.8000
26.8000

-

-

8.3949
6.1711
2.2238

-

8.3949
6.1711
2.2238

-

-

47.5427
47.5427
31.6735

-

47.5427
47.5427
31.6735

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การติดตาม เฝ้ าระวัง สุขภาพเด็ก

-

-

15.8692

-

15.8692

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
โครงการ : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย

-

-

4,666.2282
4,618.6533
4,618.6533
-

กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมการศาสนา
โครงการ : โครงการศาสนิกชนกลุม่ เป้ าหมาย
ได้นาํ พลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม
2. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ
โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
ของผูน้ าํ นักศึกษา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาการอ่านและเขียน
ของนักเรียนพิการด้วยการใช้เทคโนโลยี
สิง่ อํานวยความสะดวก

40.5675
19.5110
19.5110
16.9000
16.9000

4,706.7957
4,638.1643
19.5110
4,618.6533
16.9000
16.9000
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หน่วย : ล ้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
2.9316
2.9316

รวม
2.9316
2.9316

-

1.2249
0.2443
0.0986
0.8820

1.2249
0.2443
0.0986
0.8820

หน่ วยงาน
3. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะและแรงงานไร้ฝีมอื

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
โครงการ : โครงการสร้างความมันคงในชี
่
วติ
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและ
ความอบอุ่นของครอบครัวไทย

-

-

5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
6. มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
โครงการ : โครงการสร้างความมันคงในชี
่
วติ
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่น
ของครอบครัวไทย

-

-

1.7000
1.7000
0.1000
0.1000
8.5358
8.5358
4.9743

-

1.7000
1.7000
0.1000
0.1000
8.5358
8.5358
4.9743

-

-

0.3520
0.5968
4.0255

-

0.3520
0.5968
4.0255

12.1290
12.1290
20.1358
20.1358
-

-

12.1290
12.1290
20.1358
20.1358
609.7442
242.8219
176.2611

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั บริการ
ด้านสุขภาพที่เหมาะสม

609.7442
242.8219
176.2611

-

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั บริการ
ด้านสุขภาพเพือ่ การสร้างความเข้มแข็ง
และอบอุ่นของครอบครัว

66.5608

-

-

-

66.5608

34.1832
34.1832

-

-

-

34.1832
34.1832

2. กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชน
ตามช่วงวัย
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
3. กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมคิ มุ ้ กันโรค
ในกลุม่ วัยเด็ก

งบดําเนิ นงาน
65.7000
7.0000

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
65.7000
7.0000

โครงการ : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และพัฒนาทักษะชีวติ ในกลุม่ วัยเรียน

10.0000

-

-

-

10.0000

โครงการ : โครงการพัฒนาขับเคลือ่ นกฎหมายและ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในกลุม่ วัยรุ่น

6.0000

-

-

-

6.0000

โครงการ : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสีย่ งในกลุม่ วัยทํางาน

42.7000

-

-

-

42.7000

4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

5.0178

-

-

-

5.0178

5.0178

-

-

-

5.0178

67.4838
43.9768

-

-

-

67.4838
43.9768

23.5070

-

-

-

23.5070

194.5375
59.8500

-

-

-

194.5375
59.8500

โครงการ : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม
ต่อประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย

31.6275

-

-

-

31.6275

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายที่เหมาะสม

103.0600

-

-

-

103.0600

5. กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้าง
ศักยภาพตามช่วงวัย
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่น
ของครอบครัวไทย
6. กรมอนามัย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะ
ในชีวติ

7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )
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8. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพคนไทย
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : การเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย
(เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กที่มพี ฒั นาการสมวัยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนา
ให้มคี วามมันคงในชี
่
วติ
กิจกรรม การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
2. กระทรวงแรงงาน
2.1 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการจัดสวัสดิการเพือ่ คุณภาพชีวติ วัยแรงงาน
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตัง้ มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
อย่างยัง่ ยืน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

7,536.8416
6,437.0944
6,437.0944
2,997.6238
2,978.9238
1,130.4568
1,130.4568
1,130.4568
คน

200,000

คน

200

3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การติดตาม เฝ้ าระวัง
สุขภาพเด็ก
กิจกรรม พัฒนาเครื่องมือติดตาม เฝ้ าระวัง และและแนะนําจัดการสุขภาพ
และพัฒนาการเด็กให้สมวัย
4. กระทรวงศึกษาธิการ
4.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
4.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพคนตามวัย
4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
5. กระทรวงสาธารณสุข
5.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี )

งบประมาณ

1,130.4568
1.7622
1.7622
1.7622
1.7622
15.8692
15.8692
15.8692

ระบบ

1

คน

565,276

โครงการ

2

คน

50

เขต

12

15.8692
1,745.3081
1,728.3663
1,728.3663
1,728.3663
16.9000
16.9000
16.9000
0.0418
0.0418
0.0418
85.5275
44.9859
44.9859
44.9859
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
5.2 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยเด็ก
5.3 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย
ที่เหมาะสม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
16.8816
16.8816
16.8816
23.6600
23.6600

โครงการ

1

กิจกรรม ส่งเสริมการมีพฒั นาการสมวัย
ตัวชี้วดั ที่ 2 : การตัง้ ครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 60
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย
ที่เหมาะสม

โครงการ

1

23.6600
18.7000
18.7000
18.7000
18.7000

กิจกรรม ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.2 : การได้รบั การศึกษาที่มีคุณภาพได้รบั การพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะชีวติ (เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กไทยมี IQ เฉลีย่ ไม่ตาํ ่ กว่า 100 และมี EQ ไม่ตาํ ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70

โครงการ

1

18.7000
2,992.8748

1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกลุม่ เด็กวัยเรียน (5-14 ปี )
2.2 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวติ
ในกลุม่ วัยเรียน
กิจกรรม พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และทักษะชีวติ ในกลุม่ วัยเรียน
2.3 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยเรียน
2.4 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย
ที่เหมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรูแ้ ละทักษะชีวติ

2,992.8748
2,890.2870
2,890.2870
2,890.2870
2,890.2870
102.5878
35.9396
35.9396
35.9396
10.0000
10.0000

คน

1,011,828

เขต

12

จังหวัด

77

10.0000

โครงการ

1

13.9482
13.9482
13.9482
42.7000
42.7000

โครงการ

1

42.7000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.3 : การมีทกั ษะชีวติ และทักษะการทํางาน
(เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : กลุม่ เป้ าหมายจํานวน 68,059 คน ได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ หรือ
ทักษะการทํางาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

133.7789
133.7789

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนา
ให้มคี วามมันคงในชี
่
วติ
กิจกรรม การส่งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวติ เด็กและเยาวชน
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม ค้นหาศักยภาพและสร้างทักษะการใช้ชวี ติ ในวัยรุ่น (อายุ 15-21 ปี )
2.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวติ การทํางาน
3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกลุม่ เด็กวัยรุ่น (15-21 ปี )
3.2 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยรุ่น
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.4 : การพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง
(วัยแรงงาน 15– 59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 85 ของแรงงานที่สาํ เร็จการฝึ กอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึ ก
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนา
ให้มคี วามมันคงในชี
่
วติ
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสตรีและครอบครัว
2. กระทรวงแรงงาน
2.1 กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ
กิจกรรม ฝึ กอบรมแรงงานกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ

งบประมาณ

74.8090
74.8090
74.8090
คน

40,000

คน

120

คน

405

เขต

12

โครงการ

1

74.8090
6.2433
0.2025
0.2025
0.2025
6.0408
6.0408
6.0408
52.7266
39.5796
39.5796
39.5796
13.1470
13.1470
13.1470
201.0213
201.0213
176.4552
176.4552
176.4552

คน

11,800

176.4552
18.7210
18.7210
18.7210

คน

6,540

18.7210
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะและแรงงานไร้ฝีมอื
กิจกรรม พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถในการดํารงชีวติ
3.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม การพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
3.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
ที่เกี่ยวข้องเพือ่ สร้างอาหารปลอดภัย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

คน

300

คน

120

คน

200

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.5 : การพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถ
ในการดํารงชีวติ (วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจของผูส้ ูงอายุ
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนา
ให้มคี วามมันคงในชี
่
วติ
กิจกรรม การเสริมสร้างทักษะ
2. กระทรวงแรงงาน
2.1 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการจัดสวัสดิการเพือ่ คุณภาพชีวติ วัยแรงงาน
กิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของวัยแรงงานในการเตรียมพร้อมสู่วยั สูงอายุ
3.2 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม ดําเนินการพัฒนาศักยภาพคนไทย
3.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถในการดํารงชีวติ
3.4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพคนตามช่วงวัย

งบประมาณ
5.8451
2.9316
2.9316
2.9316
0.3520
0.3520
0.3520
2.5615
2.5615
2.5615
111.7956
43.2718
15.8040
15.8040
15.8040

คน

7,000

คน

700

คน

1,050

คน

450

คน

400

คน

5,750

15.8040
3.0370
3.0370
3.0370
3.0370
24.4308
1.7000
1.7000
1.7000
0.1000
0.1000
0.1000
2.4950
2.4950
2.4950
20.1358
20.1358
20.1358
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ ประสงค์
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพกลุม่ ผูส้ ูงอายุ (60ปี ข้นึ ไป) และผูพ้ กิ าร
1.2 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน
กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

เขต

12

ชมรม

76

1.3 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย
ที่เหมาะสม
กิจกรรม พัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถในการดํารงชีวติ

งบประมาณ
68.5238
68.5238
45.5060
45.5060
45.5060
5.0178
5.0178
5.0178
18.0000
18.0000

โครงการ

1

18.0000
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพคนไทย
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : การเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กที่มีพฒั นาการสมวัยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาให้มีความมัน่ คงในชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(6) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดระดับจังหวัด
(7) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการดําเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดตัง้ มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

1,130,456,800 บาท
13,336,800 บาท
13,336,800 บาท
180,000 บาท
300,800 บาท
4,216,800 บาท
2,990,000 บาท
600,000 บาท
4,440,000 บาท
609,200 บาท
1,113,120,000 บาท
1,113,120,000 บาท
1,113,120,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท

1,762,200 บาท
1,762,200 บาท
1,762,200 บาท
258,200 บาท
334,000 บาท
1,170,000 บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดตาม เฝ้ าระวัง สุขภาพเด็ก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือติดตาม เฝ้ าระวัง และแนะนํา
พัฒนาการของเด็ก ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
2) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคน พัฒนางานบริการสุขภาพช่องปาก ผสานสือ่ สารสร้างสุขเพือ่ เด็กใต้ฟนั ดี
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานการวินิจฉัยและฟื้ นฟูการได้ยนิ ในภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

15,869,200 บาท
15,869,200 บาท
15,869,200 บาท
15,869,200 บาท

1,728,366,300
1,728,366,300
1,728,366,300
1,028,802,300
699,564,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,900,000
16,900,000
8,500,000
8,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

41,800 บาท
41,800 บาท
41,800 บาท

44,985,900 บาท
44,985,900 บาท
44,985,900 บาท
36,169,900 บาท
8,816,000 บาท
16,881,600 บาท
16,881,600 บาท
16,881,600 บาท
16,881,600 บาท
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กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(4) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา

23,660,000 บาท
23,660,000 บาท
23,660,000 บาท
5,220,000 บาท
360,000 บาท
13,460,000 บาท
4,620,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 : การตัง้ ครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 60
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(5) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา

18,700,000 บาท
18,700,000 บาท
18,700,000 บาท
1,300,000 บาท
780,000 บาท
2,700,000 บาท
13,320,000 บาท
600,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.2 : การได้รบั การศึกษาที่มีคุณภาพได้รบั การพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กไทยมี IQ เฉลี่ยไม่ตาํ ่ กว่า 100 และมี EQ ไม่ตาํ ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
2) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

2,890,287,000
2,890,287,000
2,890,287,000
1,841,527,000
1,048,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

35,939,600 บาท
35,939,600 บาท
35,939,600 บาท
35,939,600 บาท
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กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละจัดการความรู ้
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(5) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
525,800 บาท
2,573,000 บาท
1,865,100 บาท
1,800,000 บาท
230,500 บาท
1,634,600 บาท
1,371,000 บาท
13,948,200
13,948,200
13,948,200
13,948,200

บาท
บาท
บาท
บาท

42,700,000 บาท
42,700,000 บาท
42,700,000 บาท
14,200,000 บาท
5,000,000 บาท
21,000,000 บาท
2,000,000 บาท
500,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.3 : การมีทกั ษะชีวิตและทักษะการทํางาน (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : กลุ่มเป้ าหมายจํานวน 68,059 คน ได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทํางาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาให้มีความมัน่ คงในชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังเด็กและเยาวชนไทย
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาเด็กและเยาวชน

74,809,000 บาท
21,419,000 บาท
21,419,000 บาท
129,000 บาท
10,883,400 บาท
3,056,600 บาท
3,850,000 บาท
3,500,000 บาท
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2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ จังหวัด กทม. และระดับชาติ
ในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชนสร้างสรรค์สงั คม
2) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพือ่ จัดกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ระดับตําบล
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการค้นหาศักยภาพและสร้างทักษะการใช้ชีวติ ในวัยรุ่น (อายุ 15-21 ปี )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย 1 รายการ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบทักษะชีวติ ลดพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
และเยาวชนระดับอาชีวศึกษา

53,390,000 บาท
53,390,000 บาท
31,440,000 บาท
21,950,000 บาท

202,500 บาท
202,500 บาท
202,500 บาท
6,040,800
6,040,800
6,040,800
6,040,800

บาท
บาท
บาท
บาท

39,579,600 บาท
39,579,600 บาท
39,579,600 บาท
30,810,400 บาท
8,769,200 บาท
13,147,000
13,147,000
13,147,000
7,547,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,600,000 บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.4 : การพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง (วัยแรงงาน 15– 59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 85 ของแรงงานที่สาํ เร็จการฝึ กอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึ ก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาให้มีความมัน่ คงในชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรูแ้ ละฝึ กอาชีพ
(5) วัสดุสาํ นักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว
(8) วัสดุเวชภัณฑ์
(9) วัสดุอาหาร
(10) วัสดุการเกษตร
(11) วัสดุฝึกอาชีพ
(12) ค่าใช้จ่ายผูร้ บั การสงเคราะห์
(13) วัสดุการศึกษา
(14) วัสดุกีฬา
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุม่ เพือ่ การจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ

176,455,200 บาท
143,655,200 บาท
143,655,200 บาท
7,904,400 บาท
800,000 บาท
2,496,000 บาท
35,016,300 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
500,000 บาท
480,000 บาท
75,657,300 บาท
160,000 บาท
2,880,000 บาท
9,091,200 บาท
6,920,000 บาท
150,000 บาท
32,800,000 บาท
32,800,000 บาท
16,200,000 บาท
10,000,000 บาท
6,600,000 บาท

18,721,000 บาท
18,721,000 บาท
18,721,000 บาท
18,721,000 บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการทํางานแรงงานไร้ฝีมอื
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความรูท้ กั ษะด้าน Internet of Things
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคีทเ่ี กี่ยวขอ้ งเพือ่ สร้างอาหารปลอดภัย

2,931,600 บาท
2,931,600 บาท
2,931,600 บาท
352,000 บาท
352,000 บาท
352,000 บาท
352,000 บาท
2,561,500 บาท
2,561,500 บาท
2,561,500 บาท
2,561,500 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.5 : การพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถในการดํารงชีวิต (วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจของผูส้ ูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาให้มีความมัน่ คงในชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั ิงาน
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุนาํ้ มันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

15,804,000
15,804,000
15,804,000
20,000
24,000
500,000
13,604,000
960,200
125,000
360,000
200,000
10,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของวัยแรงงานในการเตรียมพร้อมสู่วยั สูงอายุ
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคนตามช่วงวัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย 1 รายการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผูส้ ูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3,037,000 บาท
3,037,000 บาท
3,037,000 บาท
840,000 บาท
1,599,600 บาท
597,400 บาท

1,700,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
2,495,000
2,495,000
2,495,000
2,495,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,135,800 บาท
20,135,800 บาท
20,135,800 บาท
20,135,800 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ ประสงค์
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปแบบบริการระยะยาวสําหรับผูส้ ูงอายุทต่ี อ้ งพึง่ พิงรวมทัง้ กลุม่ อายุอ่นื
ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือในชีวติ ประจําวัน (LTOP)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ

45,506,000 บาท
45,506,000 บาท
45,506,000 บาท
26,956,500 บาท
17,750,800 บาท
798,700 บาท
5,017,800 บาท
5,017,800 บาท
5,017,800 บาท
1,377,000 บาท
3,640,800 บาท
18,000,000 บาท
18,000,000 บาท
18,000,000 บาท
13,000,000 บาท
5,000,000 บาท
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 2 : การสร้างความมัน่ คงในชีวติ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายมีความมัน่ คงในชีวติ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.1 : การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ นคนไทย
ที่มีความมัน่ คงในชีวติ (เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 70 ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา การสร้างความมันคงและพั
่
ฒนาทักษะชีวติ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
843.3921
843.3921
101.2032
101.2032
51.7987
51.7987
51.7987

กิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
2. กระทรวงแรงงาน
2.1 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์

เรื่อง

1

51.7987
14.8829
14.8829
14.8829

กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวติ บุตรของผูใ้ ช้แรงงาน
3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยกลุม่ ในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย (0-5 ปี )
3.2 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคติดต่อและ
สร้างเสริมภูมคิ มุ ้ กันโรคในกลุม่ วัยเด็ก

คน

1,600

โครงการ

5

14.8829
34.5216
9.0216
9.0216
9.0216
7.0000
7.0000

จังหวัด

77

กิจกรรม พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานป้ องกันควบคุมโรคติดต่อและ
สร้างเสริมภูมคิ มุ ้ กันโรคในกลุม่ วัยเด็ก
3.3 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสมต่อประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
กิจกรรม สนับสนุนเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความมันคงในชี
่
วติ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.2 : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงเพือ่ โอกาส
การทํางานและการสร้างความมัน่ คงในชีวติ (เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี )

18.5000
18.5000
โครงการ

1

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของเด็กป่ วยและด้อยโอกาสที่สามารถเข้ารับการศึกษาปกติ

18.5000
61.4910
20.2500

1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

20.2500
10.2500
10.2500

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั บริการด้านสุขภาพ
เพือ่ สร้างความมันคงในชี
่
วติ
กิจกรรม สร้างเสริมศักยภาพกลุม่ เด็กวัยเรียน (5-14 ปี )

7.0000

แห่ง

35

10.2500
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
1.2 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยในกลุม่ วัยเรียน (5-14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 80 ของเด็กที่ผ่านการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร
(เน้นเด็กนอกระบบ)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

โครงการ

1

1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียนพิการด้วยการใช้
เทคโนโลยีสง่ิ อํานวยความสะดวก
กิจกรรม พัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียนพิการด้วยการใช้เทคโนโลยี
สิง่ อํานวยความสะดวก
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรูใ้ นชุมเพือ่ สร้างความมันคงในชี
่
วติ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.3 : การสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์
การทํางานจริงเพือ่ วางรากฐานความมัน่ คงในชีวติ (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น (ร้อยละ 66)
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา การสร้างความมันคงและพั
่
ฒนาทักษะชีวติ
กิจกรรม การส่งเสริมโอกาสทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมันคงในชี
่
วติ
กิจกรรม การสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์ทาํ งานจริง
เพือ่ วางรากฐานความมันคงในชี
่
วติ

10.0000
10.0000
10.0000
41.2410
31.6735
31.6735
31.6735

ครัง้

คน

2,000

300

31.6735
9.5675
9.5675
9.5675
9.5675
23.4765
23.4765
10.0000
10.0000
10.0000

คน

300

คน

800

3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสมต่อประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
กิจกรรม ส่งเสริมการวางรากฐานประสบการณ์เพือ่ ความมันคงในชี
่
วติ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.4 : การสร้างความมัน่ คงในชีวติ ให้แรงงาน
(วัยแรงงาน 15 – 59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์

งบประมาณ

10.0000
0.3490
0.3490
0.3490
0.3490
13.1275
13.1275
13.1275

โครงการ

1

13.1275
553.9524
56.8750
14.1750
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
1.1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา การสร้างความมันคง
่ และพัฒนาทักษะชีวติ
กิจกรรม เสริมสร้างการดํารงชีวติ สําหรับคนพิการ
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ
ปัจจัยเสีย่ งในกลุม่ วัยทํางาน
กิจกรรม พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสีย่ งในกลุม่ วัยทํางาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

14.1750
14.1750
คน

3,080

14.1750
42.7000
42.7000
42.7000

จังหวัด

77

42.7000

ตัวชี้วดั ที่ 2 : สัดส่วน ผูอ้ ยู่ในระบบประกันทางสังคมต่อกําลังแรงงาน (ร้อยละ 4)
1. กระทรวงแรงงาน
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ
กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ

463.6808
463.6808
5.0000
5.0000
เรื่อง

1

1.2 สํานักงานประกันสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบผูม้ สี ทิ ธิได้สมัครเข้าสู่ความคุม้ ครอง
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
กิจกรรม บริหารจัดการระบบประกันสังคมสําหรับผูป้ ระกันตนมาตรา 40
ตามกฎหมาย
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 73 ของแรงงานที่ได้รบั การบรรจุงานในประเทศ
1. กระทรวงแรงงาน
1.1 กรมการจัดหางาน
โครงการที่ 1 : โครงการก้าวสู่งานที่ดคี นมีคุณภาพ
กิจกรรม ขยายศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย (Smart Job Center)
กิจกรรม สร้างระบบและเครือ่ งมือในการ Recruitment
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.5 : การสร้างความมัน่ คงในชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
(วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคม และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้

5.0000
458.6808
458.6808

คน

คน
ระบบ

2,200,000

160,000
1

458.6808
33.3966
33.3966
33.3966
33.3966
31.3966
2.0000
103.2690
103.2690

่
ษย์
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
1.1 กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั โอกาสทางการศึกษา
การสร้างความมันคงและพั
่
ฒนาทักษะชีวติ
กิจกรรม การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผูส้ ูงอายุ

งบประมาณ

68.2500
68.2500
68.2500
คน

31,000

68.2500
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมันคงในชี
่
วติ
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป
2.3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมันคงในชี
่
วติ
กิจกรรม การสร้างความมันคงในชี
่
วติ ของผูส้ ูงอายุ
3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยในกลุม่ วัยผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

คน

94,340

คน

150

คน

200

โครงการ

2

งบประมาณ
19.8574
19.5110
19.5110
19.5110
0.0986
0.0986
0.0986
0.2478
0.2478
0.2478
15.1616
15.1616
15.1616
15.1616
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 2 : การสร้างความมัน่ คงในชีวิต
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายมีความมัน่ คงในชีวิต
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.1 : การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ นคนไทยที่มี
ความมัน่ คงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 70 ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
การสร้างความมัน่ คงและพัฒนาทักษะชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุการศึกษา
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

51,798,700 บาท
30,998,700 บาท
30,998,700 บาท
3,963,500 บาท
300,000 บาท
1,103,900 บาท
5,616,600 บาท
11,474,900 บาท
4,377,600 บาท
1,908,800 บาท
797,400 บาท
1,456,000 บาท
17,800,000 บาท
17,800,000 บาท
17,800,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

14,882,900 บาท
14,882,900 บาท
14,842,900 บาท
192,000 บาท
100,800 บาท
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(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน
(5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว
(9) วัสดุอาหาร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไปรษณีย ์
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยกลุม่ ในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย (0-5 ปี )
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคติดต่อและ
สร้างเสริมภูมิคุม้ กันโรคในกลุ่มวัยเด็ก
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละจัดการความรู ้
(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(3) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา

4,291,200
276,200
129,600
50,000
100,000
50,000
9,653,100
40,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,021,600 บาท
9,021,600 บาท
9,021,600 บาท
9,021,600 บาท

7,000,000 บาท
7,000,000 บาท
7,000,000 บาท
600,000 บาท
1,800,000 บาท
1,550,000 บาท
450,000 บาท
900,000 บาท
200,000 บาท
900,000 บาท
600,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
1,140,000 บาท
15,560,000 บาท
1,800,000 บาท

245

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.2 : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงเพื่อโอกาส
การทํางานและการสร้างความมัน่ คงในชีวิต (เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของเด็กป่ วยและด้อยโอกาสที่สามารถเข้ารับการศึกษาปกติ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบั บริการด้านสุขภาพเพื่อสร้างความมัน่ คงในชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสําหรับเด็กเจ็บป่ วยและเด็กกลุม่ พิเศษในสถานพยาบาล
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยในกลุม่ วัยเรียน (5-14 ปี )

10,250,000 บาท
10,250,000 บาท
10,250,000 บาท
10,250,000 บาท
10,250,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 80 ของเด็กที่ผ่านการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร (เน้นเด็กนอกระบบ)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียนพิการด้วยการใช้
เทคโนโลยีสง่ิ อํานวยความสะดวก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีสาํ หรับนักเรียนพิการ
หรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ต้นแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
่
วติ
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรูใ้ นชุมชนเพือ่ สร้างความมันคงในชี

31,673,500 บาท
31,673,500 บาท
31,673,500 บาท

31,673,500 บาท

9,567,500 บาท
9,567,500 บาท
9,567,500 บาท
9,567,500 บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.3 : การสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การทํางานจริง
เพื่อวางรากฐานความมัน่ คงในชีวิต (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น (ร้อยละ 66)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
การสร้างความมัน่ คงและพัฒนาทักษะชีวิต
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างหลักประกันโอกาสทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการสร้างความมัน่ คงในชีวิต
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดอบรมความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ให้กบั นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพือ่ สร้างโอกาสทางการศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(5) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท

349,000 บาท
349,000 บาท
349,000 บาท
349,000 บาท

13,127,500 บาท
13,127,500 บาท
13,127,500 บาท
2,897,000 บาท
6,132,200 บาท
505,200 บาท
2,468,100 บาท
1,125,000 บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.4 : การสร้างความมัน่ คงในชีวิตให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15 – 59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
การสร้างความมัน่ คง และพัฒนาทักษะชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรูแ้ ละฝึ กอาชีพ
(7) วัสดุนาํ้ มันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุม่ ประกอบอาชีพของคนพิการ

14,175,000
8,175,000
8,175,000
176,400
5,649,300
367,500
1,273,000
133,500
413,500
161,800
6,000,000
6,000,000
6,000,000

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสีย่ ง
ในกลุ่มวัยทํางาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละจัดการความรู ้
(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

42,700,000 บาท
42,700,000 บาท
42,700,000 บาท
2,500,000 บาท
10,453,300 บาท
7,103,000 บาท
5,381,000 บาท
2,000,000 บาท
4,787,300 บาท
1,762,100 บาท
8,713,300 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 2 : สัดส่วน ผูอ้ ยู่ในระบบประกันทางสังคมต่อกําลังแรงงาน (ร้อยละ 4)
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ
สํานักงานประกันสังคม
โครงการ : โครงการแรงงานนอกระบบผูม้ ีสทิ ธิได้สมัครเข้าสูค่ วามคุม้ ครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 73 ของแรงงานที่ได้รบั การบรรจุงานในประเทศ
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
โครงการ : โครงการก้าวสูง่ านที่ดคี นมีคณ
ุ ภาพ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 293 รายการ (รวม 1,173 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 302 รายการ (รวม 1,214 หน่วย)
(2) ค่าปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
เพือ่ รองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย
3. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการสร้างระบบ Recruitment เพือ่ คนไทยมีงานทํา 1 ระบบ

5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
458,680,800 บาท
458,680,800 บาท
458,680,800 บาท
458,680,800 บาท

31,396,600 บาท
4,930,800 บาท
4,930,800 บาท
249,600 บาท
4,681,200 บาท
26,465,800 บาท
26,465,800 บาท
26,465,800 บาท
6,106,500 บาท
6,106,500 บาท
20,359,300 บาท
14,859,300 บาท

5,500,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.5 : การสร้างความมัน่ คงในชีวิตของผูส้ ูงอายุ (วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั โอกาสทางการศึกษา
การสร้างความมัน่ คงและพัฒนาทักษะชีวิต
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผูส้ ูงอายุตามประเพณี
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผูส้ ูงอายุในภาวะยากลําบาก
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผูส้ ูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
2) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สําหรับผูส้ ูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการสร้างความมัน่ คงในชีวิต
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการสร้างความมัน่ คงในชีวิต
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนแก่ผูส้ ูงอายุ จ.ชุมพร
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยในกลุม่ วัยผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร

68,250,000
68,250,000
68,250,000
37,000,000
31,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19,511,000
19,511,000
12,551,000
6,960,000

บาท
บาท
บาท
บาท

98,600 บาท
98,600 บาท
98,600 บาท
247,800 บาท
247,800 บาท
247,800 บาท
247,800 บาท

15,161,600 บาท
15,161,600 บาท
15,161,600 บาท
15,161,600 บาท
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุน่ ของครอบครัวไทย
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุน่
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.1 : การสร้างความอบอุน่ ให้เด็กปฐมวัย
(เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละที่ลดลงของความรุนแรงในครอบครัวที่กระทําต่อเด็กปฐมวัยร้อยละ 7
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม
กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดความรุนแรงต่อเด็กเล็กในครอบครัว
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.2 : การวางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมเพือ่ ความอยู่ดีมีสุข
(เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี )

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
256.3551
256.3551
15.7705
15.7705
15.7705
15.7705
15.7705

คน

3,000

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันทางสังคมร้อยละ 70

15.7705
68.5914
59.5914

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์

31.9094

1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

31.9094

โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม

31.9094

กิจกรรม การสร้างภูมคิ มุ ้ กันแก่เด็กและเยาวชน

คน

1,000

2.0000

กิจกรรม การสร้างภูมคิ มุ ้ กันเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น

คน

15,000

29.9094

2. กระทรวงวัฒนธรรม
2.1 กรมการศาสนา
โครงการที่ 1 : โครงการศาสนิกชนกลุม่ เป้ าหมายได้นาํ พลังบวร
(บ้าน วัด โรงเรียน) เสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม
กิจกรรม กิจกรรมเสริมสร้างพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม

26.8000
26.8000
26.8000
แห่ง

2,000

3. กระทรวงศึกษาธิการ

0.8820

3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

0.8820

โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ความอยู่ดมี สี ุข
(กลุม่ เด็กนักเรียน อายุ 5-14 ปี )

0.8820
คน

400

ตัวชี้วดั ที่ 2 : เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ ร้อยละ 70

0.8820
9.0000

1. กระทรวงสาธารณสุข

9.0000

1.1 กรมอนามัย

9.0000

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวติ
กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเพือ่ ความอยู่ดมี สี ุข

26.8000

9.0000
โครงการ

1

9.0000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.3 : การสร้างภูมิคมุ ้ กันเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
และการก้าวสูก่ ารเป็ นผูใ้ หญ่ (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี )

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
58.4204

ตัวชี้วดั ที่ 1 : อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี พันคน

36.5500

1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวติ
กิจกรรม สร้างภูมคิ มุ ้ กันเพือ่ รองรับการก้าวสู่การเป็ นผูใ้ หญ่
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุม่ เป้ าหมายได้รบั การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และมีทศั นคติท่ดี ขี ้นึ ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

36.5500
36.5500
36.5500
36.5500
18.4204

1. กระทรวงวัฒนธรรม
1.1 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ
กิจกรรม การเสริมสร้างความรูด้ า้ นคุณธรรม ความดีดา้ นจิตอาสา ตลอดจน
ทักษะการใช้ชวี ติ บนพื้นฐานของคุณธรรมความดี
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผูน้ าํ นักศึกษา
กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผูน้ าํ นักศึกษาในพื้นที่ 4 ภาค
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัวไทย
กิจกรรม การสร้างภูมคิ มุ ้ กันเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและการก้าวสู่
การเป็ นผูใ้ หญ่

โครงการ

คน

3

4,200

คน

500

คน
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3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขับเคลือ่ นกฎหมายและเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุม่ วัยรุ่น
กิจกรรม พัฒนาและขับเคลือ่ นกฎหมายเพือ่ ลดพฤติกรรมเสีย่ งในกลุม่ วัยรุ่น
ตัวชี้วดั ที่ 3 : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
สามารถกลับไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
1. กระทรวงยุติธรรม
1.1 กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ
กิจกรรม การสร้างปัญญา พัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและ
เยาวชนที่มปี ญั หาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง
กิจกรรม การบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มปี ญั หาสุขภาพจิต
หรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง

8.3949
8.3949
6.1711
6.1711
2.2238
2.2238
4.0255
4.0255
4.0255
4.0255
6.0000
6.0000
6.0000

จังหวัด

77

แห่ง

52

ราย

2,740

6.0000
3.4500
3.4500
3.4500
0.8000
0.8000
2.6500
2.6500
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.4 : การส่งเสริมความอบอุน่ ในครอบครัวสําหรับ
วัยแรงงาน (วัยแรงงาน 15 – 59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ดัชนีวดั ความอบอุ่นครอบครัว ร้อยละ 100
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม
กิจกรรม เสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั บริการด้านสุขภาพ
เพือ่ การสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัว
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพตามกลุม่ วัยทํางาน (15-59 ปี )
2.2 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยทํางาน
2.3 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวติ
กิจกรรม ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวสําหรับกลุม่ เป้ าหมาย
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.5 : การสร้างคุณค่าและความอบอุน่ ในวัยผูส้ ูงอายุ
(วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จปฐ.ดัชนีการได้รบั ความอบอุ่นในครอบครัว ร้อยละ 100
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยสูงอายุ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ผูส้ ูงอายุท่มี ารับบริการในคลีนิก NCD มีภาวะซึมเศร้าลดลง ร้อยละ 10
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยสูงอายุ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
95.4658
95.4658
9.2050
9.2050
9.2050

คน

1,500

9.2050
86.2608
66.5608
66.5608

เขต

12

โครงการ

1

โครงการ

2

66.5608
5.4000
5.4000
5.4000
14.3000
14.3000
14.3000
18.1070

โครงการ

1

โครงการ

1

10.6570
10.6570
10.6570
10.6570
10.6570
7.4500
7.4500
7.4500
7.4500
7.4500
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุน่ ของครอบครัวไทย
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุน่
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.1 : การสร้างความอบอุน่ ให้เด็กปฐมวัย (เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละที่ลดลงของความรุนแรงในครอบครัวที่กระทําต่อเด็กปฐมวัยร้อยละ 7
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การเสริมสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว ลดความรุนแรงในเด็ก
(3) ค่าใช้จ่ายขับเคลือ่ นกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว ลดความรุนแรงในเด็ก
(4) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะครอบครัวให้มศี กั ยภาพ มีความพร้อมเลี้ยงดูเด็กเล็ก

15,770,500 บาท
15,770,500 บาท
15,770,500 บาท
2,150,000 บาท
912,500 บาท
11,540,000 บาท
1,168,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.2 : การวางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมเพือ่ ความอยู่ดีมีสุข
(เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การเสริมสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมร้อยละ 70
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การเสริมสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สาํ หรับเด็กและเยาวชน
ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสถานการณ์การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นทีอ่ ยู่นอกระบบการศึกษา

31,909,400 บาท
30,109,400 บาท
30,109,400 บาท
2,019,300 บาท
11,181,600 บาท
3,927,200 บาท
3,356,000 บาท
1,080,000
8,450,000
95,300
1,800,000
1,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
โครงการ : โครงการศาสนิ กชนกลุ่มเป้ าหมายได้นําพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
เสริมสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนชุมชนคุณธรรมขับเคลือ่ นด้วยพลังบวร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุน่ ของครอบครัวไทย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
เพือ่ ความอยู่ดมี สี ุข (กลุม่ เด็กนักเรียน อายุ 5-14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 2 : เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ ร้อยละ 70
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ

26,800,000 บาท
26,800,000 บาท
26,800,000 บาท

882,000 บาท
882,000 บาท
882,000 บาท

9,000,000 บาท
9,000,000 บาท
9,000,000 บาท
9,000,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.3 : การสร้างภูมิคุม้ กันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การก้าวสูก่ ารเป็ นผูใ้ หญ่ (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 – 21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(5) วัสดุเวชภัณฑ์

36,550,000 บาท
36,550,000 บาท
36,550,000 บาท
29,960,200 บาท
2,092,800 บาท
225,600 บาท
3,991,400 บาท
280,000 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และมีทศั นคติท่ดี ีข้ ึนต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผูน้ ํ านักศึกษา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

6,171,100 บาท
6,171,100 บาท
6,171,100 บาท
6,171,100 บาท
2,223,800 บาท
2,223,800 บาท
2,223,800 บาท
2,223,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและอบอุน่ ของครอบครัวไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมความรูเ้ ท่าทันเรื่องเพศของเยาวชนระดับอาชีวศึกษา

4,025,500 บาท
4,025,500 บาท
4,025,500 บาท
4,025,500 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาขับเคลื่อนกฎหมายและเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
1,364,300 บาท
400,000 บาท
1,000,000 บาท
800,000 บาท
1,135,700 บาท
1,300,000 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 3 : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพทีท่ นั สมัยตอบสนองตลาดแรงงาน
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน
ที่มีปญั หาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน
ทีม่ ปี ญั หาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง
2) ค่าใช้จ่ายในการบําบัด แก้ไข ฟื้ นฟูและพัฒนาพฤตินิสยั เด็กและเยาวชนโดยใช้ละครบําบัด
3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมครอบครัวเขม้ แข็ง (Strengthening Family)
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลโปรแกรมบําบัดเพือ่ ปรับพฤติกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ทีป่ ระพฤติผดิ ระเบียบในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
2,650,000 บาท
2,650,000 บาท
680,000 บาท
560,000 บาท
900,000 บาท
510,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.4 : การส่งเสริมความอบอุน่ ในครอบครัวสําหรับวัยแรงงาน (วัยแรงงาน 15 – 59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ดัชนี วดั ความอบอุน่ ครอบครัว ร้อยละ 100
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การเสริมสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาผลิตสือ่ เผยแพร่และเอกสารวิชาการ
(2) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบั บริการด้านสุขภาพ
เพื่อการสร้างความเข้มแข็งและอบอุน่ ของครอบครัว
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

9,205,000 บาท
9,205,000 บาท
9,205,000 บาท
870,000 บาท
8,000,000 บาท
335,000 บาท

66,560,800 บาท
66,560,800 บาท
66,560,800 บาท
15,230,400 บาท
22,146,400 บาท
29,184,000 บาท
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กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุน่ ของครอบครัวไทย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้ องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทํางาน
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(5) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา

5,400,000
5,400,000
5,400,000
5,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,300,000 บาท
14,300,000 บาท
14,300,000 บาท
400,000 บาท
3,000,000 บาท
8,900,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.5 : การสร้างคุณค่าและความอบอุน่ ในวัยผูส้ ูงอายุ (วัยผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จปฐ.ดัชนี การได้รบั ความอบอุน่ ในครอบครัว ร้อยละ 100
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุน่ ของครอบครัวไทย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ผูส้ ูงอายุท่มี ารับบริการในคลีนิก NCD มีภาวะซึมเศร้าลดลง ร้อยละ 10
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุน่ ของครอบครัวไทย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้ องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ

10,657,000
10,657,000
10,657,000
10,657,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,450,000
7,450,000
7,450,000
7,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
1,197,132,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
8,239,752,200 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทัง้ ระบบ โดยการปรับปรุงระบบการเรียนรู ้ การผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสถานศึกษาทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็ นเลิศให้สามารถรองรับบุคลากรในสาขาทีข่ าดแคลนและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย ผลิตและพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาให้ครอบคลุม
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ รวมทัง้ พัฒนาระบบการเทียบโอน
เพือ่ ยกระดับวุฒกิ ารศึกษาของผูอ้ ยู่ในวัยเรียนและกําลังแรงงาน
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชน
2.2 พื้นทีด่ าํ เนินการ : ทัว่ ประเทศ
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : 1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง : 4 กระทรวง 27 หน่ วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สงั กัด สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือ ทบวง
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4. แผนภาพความเชือมโยง
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
งบประมาณปี 2560 จํานวน 8,239.7522 ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที 1 : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาที'มคี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ2ทางการเรียนสูงขึ4น มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู ต้ ลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ ทัว' ถึงและมีศกั ยภาพที'สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
งการพัฒนาของประเทศ

ตัวชี+วดั

แนวทาง

ตัวชี+วดั ที 1.1 : อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีข4นึ จากปี 2559 ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ

แนวทางที 1.1.1 : ปรับปรุงระบบการเรียนรู ้

แนวทางที 1.1.2 : ผลิตและพัฒนา

แนวทางที 1.1.3 : พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ค่าเฉลี'ยผลสัมฤทธิ2ทางการเรียนระดับชาติ

(O-NET, V-NET, N-NET, I-NET)
ตัวชี+วดั

อัตราการเขา้ เรียนของเด็กปฐมวัย
(3 - 5 ปี ) เพิ'มขึ4นเป็ นร้อยละ 80

แนวทางที 1.1.4 : พัฒนาสื'อและ

แนวทางที 1.1.5 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื'อการศึกษา

และแหล่งเรียนรู ้

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที'เขา้ รับ

หน่วยงานทางการศึกษามีระบบประเมิน

นักเรียนชัน4 ประถมศึกษาปี ท' ี 3 ได้รบั การ

ผูเ้ รียนในสถานศึกษาที'มกี ารจัดการเรียน

ประเมินความสามารถพื4นฐานตาม

การสอนโดยใช้ DLIT และ DLTV
มีผลการเรียนเฉลี'ยสูงขึ4น ร้อยละ 60

การพัฒนาให้เป็ นผูส้ นับสนุ นการเรียนรู ้

เพิ'มขึ4นร้อยละ 3 จากปี 2559

คุณภาพการศึกษาซึ'งมีการบูรณาการ

ผูก้ ระตุน้ แรงจูงใจ ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ

ทัง4 การประกันคุณภาพภายในและ

แนว PISA – Like และนักเรียน

ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ'มขึ4นร้อยละ 2 จากปี 2559

ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาและชี4แนะ ผ่านเกณฑ์
ที'กาํ หนด ร้อยละ 80

ประเมินคุณภาพภายนอก โดยเชื'อมโยงกับ
ผลสัมฤทธิ2ของผูเ้ รียน และนักเรียน

ชัน4 ประถมศึกษาปี ท' ี 6 ได้รบั การทดสอบ

มีส่วนร่วมในการประเมิน

(O – NET) วิชาภาษาไทยในรูปแบบ

ผูส้ าํ เร็จการศึกษาที'มงี านทําเป็ น
ที'ยอมรับของผูป้ ระกอบการ ร้อยละ 80

ประชาชนได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู ้
เปรียบเทียบกับเป้ าหมาย ร้อยละ 80

ทางการศึกษาระดับชาติขนั4 พื4นฐาน
ขอ้ สอบอัตนัย ร้อยละ 100

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

งบประมาณ

สํานักนายกรัฐมนตรี
1 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ'น
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน4 พื4นฐาน
4 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งบประมาณ
4,170.4842 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ
1 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน4 พื4นฐาน
3 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

งบประมาณ
109.5236 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน4 พื4นฐาน
2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8 มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณ
553.3032 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน4 พื4นฐาน
2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณ
35.0000 ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ'น
กระทรวงศึกษาธิการ
1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน4 พื4นฐาน
3 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

งบประมาณ
305.5443 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ
1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน4 พื4นฐาน
3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
1. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

งบประมาณ
2,617.6319 ล้านบาท

สํานักนายกรัฐมนตรี
1 สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ
428.6604 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ
19.6046 ล้านบาท

261

5. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงาน และงบประมาณ
5.1 เป้ าหมายที่ 1 ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัวถึ
่ งและมีศกั ยภาพ
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีข้นึ
จากปี 2559 ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ
5.1.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 ปรับปรุงระบบการเรียนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 1 ค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET, I-NET)
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2559 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2559

8,239,752,200 บาท

8,239,752,200 บาท
4,280,007,800 บาท
4,170,484,200 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 อัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี ) เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 80
5.1.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 ผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ข้ารับการพัฒนาให้เป็ นผูส้ นับสนุนการเรียนรู ้
ผูก้ ระตุน้ แรงจูงใจ ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
ร้อยละ 80

109,523,600 บาท
553,303,200 บาท
553,303,200 บาท

5.1.3 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1 หน่วยงานทางการศึกษามีระบบประเมินคุณภาพการศึกษาซึง่ มีการบูรณาการ
ทัง้ การประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน และ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน

340,544,300 บาท
35,000,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ได้รบั การประเมินความสามารถพื้นฐาน
ตามแนว PISA – Likeและนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ได้รบั การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พื้นฐาน (O – NET) วิชาภาษาไทยในรูปแบบข้อสอบอัตนัยร้อยละ 100

305,544,300 บาท

5.1.4 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4 พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผูเ้ รียนในสถานศึกษาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT และ DLTV
มีผลการเรียนเฉลีย่ สูงขึ้น ร้อยละ 60
5.1.5 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีม่ งี านทําเป็ นทีย่ อมรับของผูป้ ระกอบการ ร้อยละ 80
ตัวชี้วดั ที่ 2 ประชาชนได้ใช้บริการแหล่งเรียนรูเ้ ปรียบเทียบกับเป้ าหมาย ร้อยละ 80

2,617,631,900 บาท
2,617,631,900 บาท
448,265,000 บาท
428,660,400 บาท
19,604,600 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาสมองเพือ่ การเรียนรูส้ าํ หรับ
คนทุกช่วงวัย
2. สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อน
เข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Training System for Competency
Development)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(หนู นอ้ ยอ่านออกเขียนคล่อง)
โครงการ : โครงการมีความสุข สนุกกับ 4H
(Head Heart Hand Health)
โครงการ : โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพผูเ้ รียน (NT)
ประจําปี การศึกษา 2559
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่เี ชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู ้
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษา

งบดําเนิ นงาน
3,038.1998
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,185.4947
761.9511
2,254.1066
24.2236
9.2236
-

รวม
8,239.7522
24.2236
9.2236

-

-

9.2236

-

9.2236

-

-

15.0000
15.0000

-

15.0000
15.0000

21.1094
21.1094
4.2207

-

-

-

21.1094
21.1094
4.2207

3.4239

-

-

-

3.4239

13.4648

-

-

-

13.4648

-

-

14.6300
14.6300

-

14.6300
14.6300

-

-

14.6300

-

14.6300

3,017.0904
-

2,171.2647
15.4020
15.4020

723.0975
24.9950
22.2831
2.7119
-

2,254.1066
487.7339
487.7339
-

8,165.5592
528.1309
510.0170
2.7119
15.4020
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
กําลังคนของประเทศ
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาสือ่ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
4. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคี

งบดําเนิ นงาน
3,017.0904
102.1175
209.3676

งบลงทุน
1,818.1906
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
18.8268
17.4262

รวม
18.8268
17.4262

-

1.4006

1.4006

-

707.5350
79.4200

5,542.8160
181.5375

-

61.7093

1,773.1756

-

2,643.8960

45.0150

-

-

212.6721
-

33.3000
-

628.1150
-

209.3676
2,462.9999
2,688.9110

932.9109
66.8530

1,178.8830
66.8530

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพือ่ เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

-

-

-

331.0175

331.0175

โครงการ : โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษา
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมภิ าค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

-

-

-

11.2000

11.2000

โครงการ : โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร

-

-

-

10.8960
9.4820

10.8960
9.4820

โครงการ : โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)

-

-

-

281.1828

281.1828

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
แบบบูรณาการเพือ่ สร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ประชาชน

-

-

-

96.0000

96.0000

โครงการ : โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้
มีความเป็ นเลิศเฉพาะทาง

-

-

25.6686

180.9438

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานกําลังคน
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับปฏิบตั ิการ

-

-

52.9170

52.9170

155.2752
-
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์
สู่มาตรฐานสากล (APACC)

งบดําเนิ นงาน
-

โครงการ : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์

-

โครงการ : โครงการความร่วมมือผลิตกําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ
ใน 10 กลุม่ อุตสาหกรรมหลัก

-

งบลงทุน
-

57.3969
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

33.3000
-

งบรายจ่ายอืน่
15.0000

-

รวม
15.0000

90.6969

32.6940

32.6940

20.0000
-

489.8900
344.8900
125.0000

5. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา

-

โครงการ : โครงการปรับยุทธศาสตร์อดุ มศึกษา
สู่ความเป็ นเลิศ

-

-

-

20.0000

20.0000

6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู ้

-

-

-

14.4070
14.4070

14.4070
14.4070

7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

-

-

-

12.8500
12.8500

12.8500
12.8500

8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการปรับปรุงการเรียนรู ้
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาคุณครู บุคลากร
และสือ่ ต่างๆ ทางการศึกษา

-

-

-

32.7000
32.7000
4.0000
4.0000

32.7000
32.7000
4.0000
4.0000

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

4.1000
4.1000

4.1000
4.1000

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้

-

-

-

0.2400
0.2400

0.2400
0.2400

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กบั
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

3.5000

3.5000

-

-

-

3.5000

3.5000

125.0000
125.0000

344.8900
344.8900
-
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หน่วย : ล ้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
5.7830
5.7830

รวม
5.7830
5.7830

หน่ วยงาน
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้

-

-

-

6.2500
6.2500

6.2500
6.2500

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการ : โครงการปรับปรุงการเรียนรู ้
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

2.4300
2.4300
0.8400
0.8400

2.4300
2.4300
0.8400
0.8400

17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้

-

-

2.0036
2.0036

-

2.0036
2.0036

18. มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู ้

-

-

1.5857
1.5857

-

1.5857
1.5857

19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้

-

-

18.8300
18.8300

-

18.8300
18.8300

20. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

-

-

24.5000
24.5000

-

24.5000
24.5000

21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการปรับปรุงการเรียนรู ้
22. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นวิธี
การสอนของครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด
และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด

-

-

35.3562
35.3562
137.6370

-

35.3562
35.3562
137.6370

-

-

137.6370

-

137.6370

-

-

100.0000

-

100.0000

-

-

100.0000

-

100.0000

23. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง
1. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ใน รร. ตชด.

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
14.2300
14.2300
14.2300

-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
14.2300

-

14.2300
14.2300
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน

หน่ วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาให้มคี วามเป็ นเลิศเฉพาะทาง
โครงการ : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2560
72.1414
72.1414
26.4230
45.7184
72.1414

ปี งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
105.6920
105.6920
105.6920
105.6920

ปี 2563- จบ
-

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
งบประมาณ
-

-

-

-

-

-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 45,718,400 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 5 รายการ เป็ นเงิน 26,423,000 บาท
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8. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ ทัว่ ถึงและมี
ศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

8,239.7522
8,239.7522

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD
ดีข้ ึน จากปี 2559 ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : ปรับปรุงระบบการเรียนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET,
I-NET) เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2559 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2
จากปี 2559
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมองเพือ่ การเรียนรูส้ าํ หรับคนทุกช่วงวัย
กิจกรรม การพัฒนาสมองเพือ่ การเรียนรูส้ าํ หรับคนทุกช่วงวัย
2. กระทรวงมหาดไทย
2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกและ
เขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(หนู นอ้ ยอ่านออกเขียนคล่อง)

งบประมาณ

8,239.7522
4,280.0078
4,170.4842

9.2236
9.2236
9.2236
9.2236
7.6446
7.6446
4.2207

แห่ง

1

แห่ง

1,503

แห่ง

1,503

คน
คน
แห่ง
คน

519,600
110
928
500

กิจกรรม พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในโรงเรียนเอกชน
กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนด้านศักยภาพการเรียนรูเ้ ชิงกระบวนการ
สู่ความทัดเทียมนานาชาติในโรงเรียนเอกชน

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

18.1020
2.1471

กิจกรรม ขับเคลือ่ นและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู ้
ในสถานศึกษาเอกชน

ร้อยละ

80

2.0340

กิจกรรม หนู นอ้ ยอ่านออกเขียนคล่อง
โครงการที่ 2 : โครงการมีความสุข สนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health)
กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู ้
กิจกรรม ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรม พัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
กิจกรรม แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอําเภอ/เขต
กิจกรรม การอนุรกั ษ์ฟ้ ื นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ กลุม่ จังหวัดภาคใต้
ฝัง่ อ่าวไทย

4.2207
3.4239
3.4239
4,153.6160
510.0170
510.0170
473.5672
9.4820
2.3200
2.3647
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.2 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ
กิจกรรม การปรับปรุงระบบการเรียนรู ้
3.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนรูภ้ าษาไทยและภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนด้านศักยภาพการเรียนรูเ้ ชิงกระบวนการ
สู่ความทัดเทียมนานาชาติ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
10.5936
10.5936

เรื่อง

1

ร้อยละ
คน

100
1,570

กิจกรรม การจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทํา
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมของชาติ

ร้อยละ
ร้อยละ

70
80

113.8423
399.4080

กิจกรรม ขับเคลือ่ นและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู ้
กิจกรรม ครูผูท้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
3.4 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โรงเรียน
คน

28,225
5,400

910.4468
918.0000
808.3792
331.0175

กิจกรรม พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน
(Fix it Center)

ศูนย์บริการ

1,000

314.3200

คน

1,100

คน

110

16.6975
9.4820
9.4820
281.1828

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้แก่นกั เรียนสายสามัญ
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพือ่ สร้างโอกาสสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน

คน

53,865

281.1828
96.0000

กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านอาชีพแบบครบวงจร
โครงการที่ 5 : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์เป็ นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีวชิ าชีพ

กลุม่ อาชีพ

955

แห่ง

5

96.0000
90.6969
90.6969

คน

9,300

32.7000
32.7000
22.0000

คน
คน

100
3,000

0.6000
10.1000

กิจกรรม ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
กิจกรรม พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)

3.5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงการเรียนรู ้
กิจกรรม โครงการการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูย้ กระดับการศึกษา
และส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ รองรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
กิจกรรม โครงการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
กิจกรรม การยกระดับการเรียนรูท้ างวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ

10.5936
2,610.7200
2,610.7200
133.0888
135.9341
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงการเรียนรู ้
กิจกรรม โครงการพีส่ อนน้อง เตรียมความพร้อมสู่อดุ มศึกษา
3.8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงการเรียนรู ้
กิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการแก่เด็กและเยาวชนไทย
3.9 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการที่ 1 : โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นวิธกี ารสอนของครูวทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด
และทุกเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทุกสังกัด

โครงการ

10

โครงการ

1

คน

4,800

คน

67500

กิจกรรม พัฒนาครูผูส้ อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

5.7830
5.7830

ตัวชี้วดั ที่ 2 : อัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี ) เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 80
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรม การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
1.3 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
กิจกรรม การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.2 : ผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็ นผูส้ นับสนุนการเรียนรู ้
ผูก้ ระตุน้ แรงจูงใจ ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑ์ท่กี าํ หนด
ร้อยละ 80
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ

5.7830
2.4300
2.4300
2.4300
35.3562
35.3562
35.3562
137.6370
137.6370

137.6370
109.5236
109.5236
6.8326
6.8326

เรื่อง

1

คน

900,869

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

6.8326
78.1910
78.1910
78.1910
24.5000
24.5000
24.5000
553.3032
553.3032

553.3032
181.5375
181.5375
181.5375
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1.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
กิจกรรม การผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
กิจกรรม การพัฒนาครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
1.3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม การพัฒนาครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลให้มศี กั ยภาพ
1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนาคุณครู บุคลากร และสือ่ ต่างๆ
ทางการศึกษา
กิจกรรม แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ
1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม โครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กบั
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
1.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม ผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.8 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรม ดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

344.8900
344.8900
239.8900
105.0000
12.8500
12.8500
12.8500
4.0000
4.0000

คน
แห่ง

37,298
2,000

คน

200

ร้อยละ

5

4.0000

โรงเรียน

10

4.1000
4.1000
4.1000
3.5000
3.5000

โครงการ

1

คน

70

โครงการ

1

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.3 : พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : หน่วยงานทางการศึกษามีระบบประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมีการบูรณาการ
ทัง้ การประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์
ของผูเ้ รียน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม การพัฒนามาตรฐานผูป้ ระเมินคุณภาพสถานศึกษา

งบประมาณ

3.5000
0.8400
0.8400
0.8400
1.5857
1.5857
1.5857
340.5443
35.0000

ร้อยละ

90

35.0000
20.0000
20.0000
20.0000
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1.2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
แบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC)
กิจกรรม พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 2 : นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ได้รบั การประเมินความสามารถพื้นฐาน
ตามแนว PISA – Likeและนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ได้รบั การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O – NET) วิชาภาษาไทยในรูปแบบข้อสอบอัตนัย
ร้อยละ 100

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

15.0000
15.0000
แห่ง

100

1. กระทรวงมหาดไทย
1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
โครงการที่ 1 : โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพผูเ้ รียน (NT) ประจําปี การศึกษา 2559
กิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม ประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนเอกชน
2.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
ที่มมี าตรฐานเทียบเท่านานาชาติ
2.3 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม การทดสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตนัย

15.0000
305.5443

13.4648
13.4648
13.4648
แห่ง

1,503

13.4648

ร้อยละ

100

ชุด

3

292.0795
2.7119
2.7119
2.7119
189.3676
189.3676
189.3676

800,000

100.0000
100.0000
100.0000

คน

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.4 : พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูเ้ รียนในสถานศึกษาที่มกี ารจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT และ DLTV
มีผลการเรียนเฉลีย่ สูงขึ้น ร้อยละ 60
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กิจกรรม การบูรณาการข้อมูลกับบัตรประจําตัวประชาชน
1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กิจกรรม การพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และคลังข้อมูลองค์ความรู ้
กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณ

2,617.6319
2,617.6319

คน

1,000,000

ชุด
ร้อยละ

2,018
100

2,603.4019
15.4020
15.4020
15.4020
2,462.9999
2,462.9999
668.1150
1,794.8849
125.0000
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โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ พัฒนาการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา
2. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
2.1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน รร. ตชด.
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ตชด.
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.5 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่มงี านทําเป็ นที่ยอมรับของผูป้ ระกอบการ ร้อยละ 80
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency Development)
กิจกรรม พัฒนาระบบ e-Training System for Competency Development
เพือ่ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอาชีพ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

125.0000
ร้อยละ

98

125.0000
14.2300
14.2300
14.2300

ห้องเรียน

155

14.2300
448.2650
428.6604
15.0000
15.0000
15.0000

สาขาวิชาชีพ

11

2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่เี ชื่อมโยง
กับเส้นทางอาชีพ
กิจกรรม พัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนากําลังคนที่มศี กั ยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิม่ ผลิตภาพทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมหลัก
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะกําลังคนของประเทศ
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
3.2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

งบประมาณ

15.0000
14.6300
14.6300
14.6300

เรื่อง

2

14.6300

เรื่อง

1

สถาน
ประกอบการ

3,158

399.0304
1.4006
1.4006
1.4006
355.5038
66.8530
66.8530
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาเพือ่ เป็ นศูนย์กลาง
ด้านอาชีวศึกษาของภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
โครงการที่ 3 : โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
กิจกรรม พัฒนาและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มคี วามเป็ นเลิศ
เฉพาะทาง

สาขาวิชา

10

แห่ง

45

กิจกรรม พัฒนาและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาในสาขาที่มคี วามเชี่ยวชาญ
สู่ความเป็ นเลิศ

แห่ง

12

11.2000

โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับมาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
ระดับปฏิบตั ิการ
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา
โครงการที่ 6 : โครงการความร่วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนอง
ภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุม่ อุตสาหกรรมหลัก
กิจกรรม ยกระดับการผลิตกําลังคนตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์
10 กลุม่ อุตสาหกรรมหลัก
3.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการปรับยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
กิจกรรม ปรับยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
3.4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรม บริหารจัดการสภาพภูมทิ ศั น์เพือ่ เป็ นต้นแบบของสถานศึกษาและชุมชน
ตามศักยภาพและบริบท

11.2000
10.8960
10.8960
180.9438
180.9438
52.9170

คน

1,000

52.9170
32.6940

คน

3,000

32.6940

แห่ง

47

20.0000
20.0000
20.0000
2.8760
2.8760

แห่ง

4

2.8760

3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรม ดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้

งบประมาณ

6.2500
6.2500
ร้อยละ

70

6.2500
13.0000
13.0000

กิจกรรม สังคายนาวิชาหลักสาขาเกษตรศาสตร์ระดับนานาชาติ
เพือ่ สร้างภาวะผูน้ าํ วิชาการด้านการเกษตร

คน

50

10.0000

กิจกรรม พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ ประสบการณ์ชวี ติ
ทางด้านสิง่ แวดล ้อมและความมันคงทางอาหาร
่

คน

500

3.0000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ประชาชนได้ใช้บริการแหล่งเรียนรูเ้ ปรียบเทียบกับเป้ าหมาย ร้อยละ 80
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรม การดําเนินการพัฒนาความรูเ้ พือ่ แก้ปญั หาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชน
กิจกรรม การพัฒนาฐานการเรียนรูเ้ ชิงเกษตรส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรม แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
1.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรม จัดตัง้ ศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ การส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กบั ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พฒั นาและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

19.6046
19.6046
11.5310
11.5310
แห่ง

5

7.0880

ฐาน

14

4.4430
0.2400
0.2400

คน

200

0.2400

300

2.0036
2.0036
2.0036

คน

1.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะเกษตรไทย

งบประมาณ

5.8300
5.8300
คน

500

5.8300
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทกั ษะ
ในการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัว่ ถึงและมีศกั ยภาพที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีข้ นึ
จากปี 2559 ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : ปรับปรุงระบบการเรียนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET, I-NET)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2559 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2559
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรูส้ าํ หรับคนทุกช่วงวัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) การจัดการเรียนรูต้ ามหลักการการพัฒนาสมอง Brain-Based Learning

9,223,600 บาท
9,223,600 บาท
9,223,600 บาท
9,223,600 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (หนู นอ้ ยอ่านออกเขียนคล่อง)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,220,700 บาท
4,220,700 บาท
4,220,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการอ่านและเขียนให้แก่
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โครงการ : โครงการมีความสุข สนุ กกับ 4H (Head Heart Hand Health)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละกิจกรรม
สร้างสรรค์เพือ่ ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารูใ้ ห้แก่โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู ้

4,220,700 บาท
3,423,900 บาท
3,423,900 บาท
3,423,900 บาท

3,423,900 บาท

510,017,000 บาท
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1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในโรงเรียนเอกชน
2) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3) เงินอุดหนุนปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาเอกชน
2. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2) โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3) โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอําเภอ/เขต
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงั ่ อ่าวไทย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่ารับรองและพิธกี าร
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุการศึกษา
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
1. งบรายจ่ายอืน่

22,283,100
22,283,100
18,102,000
2,147,100
2,034,000
487,733,900
473,567,200
9,482,000
2,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,364,700 บาท
10,593,600 บาท
10,593,600 บาท
10,593,600 บาท
2,610,720,000 บาท
2,565,705,000 บาท
2,565,705,000 บาท
2,565,705,000 บาท
928,420,800 บาท
591,884,800 บาท
49,093,500 บาท
21,682,000 บาท
34,798,000 บาท
7,569,800 บาท
932,256,100 บาท
45,015,000 บาท
45,015,000 บาท
45,015,000 บาท
45,015,000 บาท
45,015,000 บาท

331,017,500 บาท
331,017,500 บาท
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1) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

16,697,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพือ่ ชุมชน (Fix it Center)
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
โครงการ : โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
1. งบรายจ่ายอืน่
1) งบเงินอุดหนุน

314,320,000 บาท
9,482,000 บาท
9,482,000 บาท
9,482,000 บาท
281,182,800 บาท
281,182,800 บาท
247,182,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวชิ าชีพผูท้ รงคุณค่า

247,182,800 บาท
34,000,000 บาท

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ประชาชน
1. งบรายจ่ายอืน่

96,000,000 บาท
96,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพือ่ สร้างโอกาส
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน
โครงการ : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 59 หน่วย)
(2) ชุดสาธิตแขนกล ไม่นอ้ ยกว่า 5 แกน วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 1 ชุด
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารหอพักพร้อมครุภณั ฑ์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุร)ี ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

96,000,000 บาท
90,696,900 บาท
57,396,900 บาท
57,396,900 บาท
11,678,500 บาท
11,678,500 บาท
9,178,500
2,500,000
45,718,400
22,190,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,600,000 บาท
14,549,000 บาท
2,949,000 บาท
11,600,000 บาท
10,590,000 บาท
13,600,000 บาท
3,010,000 บาท
10,590,000 บาท
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1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนและปฏิบตั กิ าร พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า 1,920 ตารางเมตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาํ พูน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา
จ.ลําพูน 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
(2) อาคารโรงอาหาร หอประชุม พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า 2,800 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการปรับปรุงการเรียนรู ้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูย้ กระดับการศึกษา
และส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ รองรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
2) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและพัฒนา
สือ่ การเรียนการสอน
3) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการยกระดับการเรียนรูท้ างวิชาการในโรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
1. งบรายจ่ายอืน่

23,528,400 บาท

8,207,500 บาท
16,750,000
3,360,000
5,182,500
8,207,500

บาท
บาท
บาท
บาท
15,320,900 บาท

20,000,000 บาท
4,679,100 บาท
15,320,900 บาท
33,300,000 บาท
33,300,000 บาท
33,300,000 บาท
32,700,000 บาท
32,700,000 บาท
22,000,000 บาท
600,000 บาท
10,100,000 บาท
5,783,000 บาท
5,783,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

5,783,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โครงการ : โครงการปรับปรุงการเรียนรู ้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพีส่ อนน้อง เตรียมความพร้อมสู่อดุ มศึกษา

2,430,000 บาท
2,430,000 บาท
2,430,000 บาท
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการปรับปรุงการเรียนรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการบ่มเพาะต้นกล ้าค่านิยม 12 ประการของผูเ้ รียน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานในพื้นทีห่ มู่บา้ นอาสาพัฒนาป้ องกันตนเอง (อพป.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการปรับการเรียนเปลีย่ นวิธกี ารสอนของครูวทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัดและ
ทุกเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทุกสังกัด

35,356,200 บาท
35,356,200 บาท
35,356,200 บาท
35,356,200 บาท

137,637,000 บาท
137,637,000 บาท
137,637,000 บาท

137,637,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 : อัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี ) เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 80
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณ
ุ ภาพการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่ารับรองและพิธกี าร
(6) วัสดุสาํ นักงาน

78,191,000 บาท
78,191,000 บาท
78,191,000 บาท
50,000 บาท
10,341,800 บาท
60,613,200 บาท
6,950,000 บาท
184,000 บาท
52,000 บาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

24,500,000 บาท
24,500,000 บาท
24,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุดสือ่ การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
(3-5 ปี ) เพือ่ เสริมทักษะชีวติ ในศตวรรษที่ 21

6,832,600 บาท
6,832,600 บาท
6,832,600 บาท

24,500,000 บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.2 : ผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็ นผูส้ นับสนุ นการเรียนรู ้
ผูก้ ระตุน้ แรงจูงใจ ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑ์ท่กี าํ หนด ร้อยละ 80
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ TEPE Online
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็ นพีเ่ ลี้ยง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนพื้นทีห่ ่างไกลให้มศี กั ยภาพ
ในการสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาคุณครู บุคลากร และสื่อต่างๆ ทางการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูดว้ ยกระบวนการ Coaching & Mentoring

181,537,500 บาท
102,117,500 บาท
102,117,500 บาท
45,939,200 บาท
55,732,300 บาท
446,000 บาท
79,420,000 บาท
79,420,000 บาท
344,890,000
344,890,000
344,890,000
239,890,000

บาท
บาท
บาท
บาท

105,000,000 บาท
12,850,000 บาท
12,850,000 บาท
12,850,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายสือ่ การเรียนการสอนออนไลน์
ในระดับมัธยมศึกษา

2,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่

4,100,000 บาท
4,100,000 บาท
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1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ ยกระดับคุณ
ุ ภาพการศึกษาไทยในโรงเรียนขนาดเล็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กบั
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ

4,100,000 บาท

3,500,000 บาท
3,500,000 บาท
3,500,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่

840,000 บาท
840,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูผูส้ อนภาษาอังกฤษเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาทีเ่ ป็ นสากล

840,000 บาท

มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้

1,585,700 บาท
1,585,700 บาท
1,585,700 บาท
1,585,700 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.3 : พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : หน่ วยงานทางการศึกษามีระบบประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมีการบูรณาการทัง้ การประกันคุณภาพ
ภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่ารับรองและพิธกี าร
(3) วัสดุสาํ นักงาน

20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
17,323,200 บาท
1,590,000 บาท
1,086,800 บาท

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์
สู่มาตรฐานสากล (APACC)
1. งบรายจ่ายอืน่

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
อาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC)

ตัวชี้วดั ที่ 2 : นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ได้รบั การประเมินความสามารถพื้นฐานตามแนว
PISA – Like และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ได้รบั การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พื้นฐาน (O – NET) วิชาภาษาไทยในรูปแบบข้อสอบอัตนัยร้อยละ 100
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ : โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเ้ รียน (NT) ประจําปี
การศึกษา 2559
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

15,000,000 บาท

13,464,800 บาท
13,464,800 บาท
13,464,800 บาท
13,464,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่ารับรองและพิธกี าร
(6) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบตั งิ าน
(7) วัสดุสาํ นักงาน

189,367,600 บาท
189,367,600 บาท
189,367,600 บาท
5,923,200 บาท
109,771,700 บาท
29,850,000 บาท
40,099,700 บาท
1,512,200 บาท
1,020,000 บาท
1,190,800 บาท

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท

2,711,900
2,711,900
2,711,900
2,711,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.4 : พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูเ้ รียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT และDLTV
มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 60
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

15,402,000
15,402,000
15,402,000
15,402,000
15,402,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(1) โครงการบูรณาการขอ้ มูลการศึกษากับบัตรประจําตัวประชาชน
เพือ่ การให้บริการภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่ารับรองและพิธกี าร
(5) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา

2,462,999,900 บาท
61,709,300 บาท
61,709,300 บาท
28,800 บาท
55,825,500 บาท
320,000 บาท
5,365,000 บาท
170,000 บาท
1,773,175,600 บาท
1,773,175,600 บาท
1,773,175,600 บาท
1,773,175,600 บาท

(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 11,984 รายการ (รวม 36,358 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

1,773,175,600 บาท
628,115,000 บาท
628,115,000 บาท

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

15,402,000 บาท

125,000,000
125,000,000
125,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(1) ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สาํ หรับสถาบันอุดมศึกษา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

80,000,000 บาท
45,000,000 บาท
45,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงห้องติดตัง้ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย บริเวณ ชัน้ 9
อาคาร สกอ. (หลังเก่า) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชัน้

45,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ใน รร. ตชด.
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 216 หน่วย)

14,230,000 บาท
14,230,000 บาท
14,230,000 บาท
14,230,000 บาท
14,230,000 บาท
14,230,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.5 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู ้
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่มีงานทําเป็ นที่ยอมรับของผูป้ ระกอบการ ร้อยละ 80
สํานักนายกรัฐมนตรี
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์
(e - Training System for Competency Development)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการพัฒนารสมรรถนะบุคคลก่อนเขา้ สู่กระบวนการประเมินจริง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Training System for Competency
Development)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่เี ชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท

14,630,000 บาท
14,630,000 บาท
14,630,000 บาท
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1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะกําลังคนของประเทศ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์และกลไกการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติของประเทศไทยและการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒอิ า้ งอิงอาเซียน

14,630,000 บาท

1,400,600 บาท
1,400,600 บาท
1,400,600 บาท

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
1. งบรายจ่ายอืน่
ุ ภาพมาตรฐาน
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คณ
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทวิภาคีตน้ แบบ

66,853,000 บาท
66,853,000 บาท
48,853,000 บาท
18,000,000 บาท

โครงการ : โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาเพื่อเป็ นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของ
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้
1. งบรายจ่ายอืน่

11,200,000 บาท
11,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพือ่ เป็ นศูนย์กลาง
ด้านอาชีวศึกษาของภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการ : โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
โครงการ : โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็ นเลิศเฉพาะทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 314 หน่วย)

11,200,000 บาท
10,896,000 บาท
10,896,000 บาท
10,896,000 บาท
180,943,800 บาท
155,275,200 บาท
155,275,200 บาท
78,369,700 บาท
78,369,700 บาท
14,772,200 บาท

(2) เครือ่ งเจียระไนราบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 1 เครือ่ ง

1,715,000 บาท

(3) ครุภณั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(4) เครือ่ งกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 400x800
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 5 ชุด

7,500,000 บาท

(5) เครือ่ งกลึงอัตโนมัติ CNC Turn Mill แบบไม่นอ้ ยกว่า 4 แกน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1 ชุด

6,000,000 บาท
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(6) ชุดครุภณั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารระบบควบคุมเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 1 ชุด
(7) ครุภณั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารไฟฟ้ า วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 1 ชุด

6,451,000 บาท
8,100,000 บาท

(8) ครุภณั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารความปลอดภัย (Safety)
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 1 ชุด
(9) ครุภณั ฑ์สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 ชุด

7,000,000 บาท
1,900,000 บาท

(10) ชุดสาธิตโรงจักรต้นกําลังพลังงานไอนํา้ ขนาดเล็ก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 2 ชุด

3,000,000 บาท

(11) ชุดฝึ กปฏิบตั กิ ารระบบไฟฟ้ ากําลัง (สายส่งและสถานีไฟฟ้ าแรงสูง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 1 ชุด

5,300,000 บาท

(12) ชุดครุภณั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารอาหารและเครือ่ งดืม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 1 ชุด

1,000,000 บาท

(13) เรือชูชพี (Life Boat) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 ลํา

6,901,500 บาท

(14) ชุดฝึ กการสอบเทียบและการปรับวัดค่าการวัด
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 1 ชุด
(15) ชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริด วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 1 ชุด

2,000,000 บาท
1,730,000 บาท

(16) ชุดฝึ กปฏิบตั กิ ารระบบวัดควบคุมทางอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 1 ชุด
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารหอพักพร้อมครุภณั ฑ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
กฟผ.แม่เมาะ ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ตําบลท่าช้าง
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

3,000,000 บาท
76,905,500 บาท
15,164,000 บาท
2,949,000 บาท
14,745,000 บาท
2,949,000 บาท
11,796,000 บาท
12,215,000 บาท
61,741,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) อาคารปฏิบตั กิ ารอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

14,023,500 บาท

5,544,000 บาท
27,720,000 บาท
5,544,000 บาท
22,176,000 บาท
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(3) อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(4) อาคารโรงฝึ กงาน พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า 4,000 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(5) อาคารโรงฝึ กงาน พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค
มาบตาพุด ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(6) อาคารศูนย์วทิ ยบริการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า
1,088 ตารางเมตร (3 ชัน้ ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตําบลเวียง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

4,219,600 บาท
21,098,000 บาท
4,219,600 บาท
16,878,400 บาท

6,855,200 บาท
34,276,000 บาท
6,855,200 บาท
27,420,800 บาท
6,855,200 บาท
34,276,000 บาท
6,855,200 บาท
27,420,800 บาท

12,844,000 บาท

(7) อาคารศูนย์วทิ ยบริการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า 1,088 ตารางเมตร
(2 ชัน้ ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ตําบลด่านช้าง
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง
2. งบรายจ่ายอืน่

11,400,000 บาท
25,668,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มคี วามเป็ นเลิศ
เฉพาะทาง
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับปฏิบตั ิการ
1. งบรายจ่ายอืน่

25,668,600 บาท
52,917,000 บาท
52,917,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
ระดับปฏิบตั กิ าร
โครงการ : โครงการความร่วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ
ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ
ผลิตและบริการใน 10 กลุม่ อุตสาหกรรมหลักเพือ่ เป็ นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ประเทศเพือ่ อนาคต
2) ค่าใช้จ่ายยกระดับคุณภาพวิชาชีพภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินงานสานพลังประชารัฐ (E2)

52,917,000 บาท
32,694,000 บาท
32,694,000 บาท

24,694,000 บาท
8,000,000 บาท
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการปรับยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู ้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสภาพภูมทิ ศั น์เพือ่ เป็ นต้นแบบของสถานศึกษา
และชุมชนตามศักยภาพและบริบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทักษะด้านภาษา และเพิม่ องค์ความรูเ้ ฉพาะด้านให้กบั
32 ตําแหน่งงานในอาชีพการท่องเทีย่ วและบริการ ตามขอ้ ตกลงว่าด้วย
การยอมรับคุณสมบัตบิ คุ ลากรวิชาชีพด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน

20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
2,876,000 บาท
2,876,000 บาท
2,876,000 บาท
6,250,000 บาท
6,250,000 บาท

6,250,000 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการสังคายนาวิชาหลักสาขาเกษตรศาสตร์ระดับนานาชาติ
เพือ่ สร้างภาวะผูน้ าํ วิชาการด้านการเกษตร

10,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ ประสบการณ์ชวี ติ
่
ทางด้านสิง่ แวดล ้อมและความมันคงทางอาหาร

3,000,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 : ประชาชนได้ใช้บริการแหล่งเรียนรูเ้ ปรียบเทียบกับเป้ าหมาย ร้อยละ 80
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู ้
1. งบรายจ่ายอืน่

11,531,000 บาท
11,531,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดําเนินการพัฒนาความรูเ้ พือ่ แก้ปญั หาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชน
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาฐานเรียนรูเ้ ชิงเกษตรส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

7,088,000 บาท
4,443,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กบั ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พฒั นา และชุมชนรายรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรไทย

240,000 บาท
240,000 บาท
240,000 บาท
2,003,600 บาท
2,003,600 บาท
2,003,600 บาท
2,003,600 บาท
5,830,000 บาท
5,830,000 บาท
5,830,000 บาท
5,830,000 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
1,941,740,400 บาท
4,889,751,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มคี วามมันคง
่ ยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสู่สากล โดยพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
แหล่งทุนชุมชนเพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงทุน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนโดยใช้ทนุ ทางวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ เพือ่ ต่อยอด เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่ายให้มคี วามสะดวกรวดเร็ว
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชน ผูน้ าํ ชุมชน ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการชุมชน
กลุม่ อาชีพ วิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตร และสหกรณ์
2.2 พื้นทีด่ าํ เนินการ : ทัว่ ประเทศ
3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กรมการพัฒนาชุมชน
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง : 7 กระทรวง 23 หน่ วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ 4 กองทุน
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4. แผนภาพความเชื่อมโยง
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
งบประมาณปี 2560 จานวน 4,889.7511 ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ประชาชนในหมู่บา้ นเป้ าหมายมีรายได้เฉลีย่ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 (หมู่บา้ นเป้ าหมายตาม
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข ้มแข็ง 23,589 หมู่บา้ น)

แนวทางที่ 1.2.1 : สร้างโอกาสประชาชนให้เข ้าถึงแหล่งทุนและสร้าง
ธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 1.1.1 : สร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทาง

ตัวชี้วดั

จานวนแผนชุมชนระดับ
ตาบล 6,095 ตาบล มีการ
นาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ

หน่ วยงาน

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุ ษย์
1.สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
1.กรมการพัฒนาชุมชน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณ

งบประมาณ
61.2705 ล ้านบาท

ตัวชี้วดั ที่ 1.2 : ร้อยละของกลุม่ เป้ าหมายที่เข ้าถึงแหล่งทุนเพือ่ ประกอบอาชีพ
หรือแก้ปญั หาหนี้สนิ (ร้อยละ 100 : 2,131,363 ราย/แห่ง/องค์กร)

จานวนประชาชนที่ได้รบั
การส่งเสริมอาชีพ
471,780 ราย/ครัวเรือน

จานวนกลุม่ อาชีพ/
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รบั การ
พัฒนา 2,514 กลุม่

กระทรวงมหาดไทย
1.กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1.สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2..มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
1.กรมส่งเสริม
การเกษตร

รัฐวิสาหกิจ
1.ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร.
2.ธนาคารออมสิน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1.กองทุนพัฒนาสหกรณ์
2.กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนา
เกษตรกร

งบประมาณ
14.3465 ล ้านบาท

งบประมาณ
1,042.8787 ล ้านบาท

งบประมาณ
1,010.5341 ล ้านบาท

จานวนประชาชน ผูป้ ระกอบการ
กลุม่ อาชีพ องค์กรเกษตรสหกรณ์
สามารถเข ้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยตา่
(2,115,513 ราย/แห่ง/องค์กร)

จานวนประชาชน เกษตรกร
และผูย้ ากจนที่สามารถ
แก้ปญั หาหนี้สนิ 15,850 ราย

กระทรวงมหาดไทย
1.กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1.กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชน
เมือง
2.กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การ
กูย้ มื แก่เกษตรกรและ
ผูย้ ากจน
3.กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนา
เกษตรกร

งบประมาณ
1,408.7079 ล ้านบาท

ตัวชี้วดั ที่ 1.3 รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพิม่ ขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 10 ของปีท่ผี ่านมา

แนวทางที่ 1.3.1 : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้เป็ น
ที่ตอ้ งการของตลาด

จานวนผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้รบั
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน 7,791 ผลิตภัณฑ์

กระทรวงมหาดไทย
1.กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1.สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กระทรวงอุตสาหกรรม
1.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณ
305.7363 ล ้านบาท

แนวทางที่ 1.3.2 : ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด

จานวนผูป้ ระกอบการชุมชนที่ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดจานวน 15,185 ราย/กลุม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.กรมประมง 2.กรมปศุสตั ว์ 3.กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงพาณิ ย ์
1.กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงมหาดไทย
1.กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2.มหาวิทยาลัยบูรพา
3.มหาวิทยาลัยทักษิณ 4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม
1.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ
1.สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณ
461.9481 ล ้านบาท

จานวนช่องทางการตลาด
77,908 ครัง้

กระทรวงพาณิ ชย์
1.กรมการค้าภายใน
2. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงศึกษา
1. มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์

งบประมาณ
584.3290 ล ้านบาท

293

5. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงาน และงบประมาณ
5.1 เป้ าหมายที่ 1 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 1 ประชาชนในหมู่บา้ นเป้ าหมายมีรายได้เฉลีย่ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 (หมู่บา้ นเป้ าหมาย
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 23,589 หมู่บา้ น)
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละของกลุม่ เป้ าหมายทีเ่ ข้าถึงแหล่งทุนเพือ่ ประกอบอาชีพหรือแก้ปญั หาหนี้สนิ
(ร้อยละ 100 : 2,131,363 ราย/แห่ง/องค์กร)
ตัวชี้วดั ที่ 3 รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพิม่ ขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 10 ของปี ทผ่ี ่านมา
5.1.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 สร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนแผนชุมชนระดับตําบล 6,095 ตําบล มีการนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วดั ที่ 2 จํานวนประชาชนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมอาชีพ 471,780 ราย/ครัวเรือน
ตัวชี้วดั ที่ 3 จํานวนกลุม่ อาชีพ/วิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา 2,514 กลุม่
5.1.2 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 สร้างโอกาสประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนและสร้างธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนประชาชน ผูป้ ระกอบการ กลุม่ อาชีพ องค์กรเกษตร สหกรณ์ สามารถเข้าถึง
แหล่งทุนดอกเบี้ยตํา่ (2,115,513 ราย/แห่ง/องค์กร)
ตัวชี้วดั ที่ 2 จํานวนประชาชน เกษตรกรและผูย้ ากจนทีส่ ามารถแก้ปญั หาหนี้สนิ 15,850 ราย
5.1.3 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 7,791 ผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วดั ที่ 2 จํานวนผูป้ ระกอบการชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดจํานวน 15,195 ราย/กลุม่
5.1.4 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนช่องทางการตลาด 77,968 ครัง้

4,889,751,100 บาท
1,086,151,100 บาท
2,451,586,600 บาท
1,352,013,400
1,086,151,100
61,270,500
1,010,534,100
14,346,500
2,451,586,600
1,042,878,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,408,707,900
767,684,400
305,736,300
461,948,100

บาท
บาท
บาท
บาท

584,329,000 บาท
584,329,000 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐาน
รากบนวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง

งบดําเนิ นงาน
1,939.2330
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
0.5240
353.0880
2,596.9061
37.5000
37.5000
37.5000
-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

19.5816
0.9324
0.9324

-

2. กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

2.6215
2.6215

-

14.3465
14.3465
1.6812
1.6812

-

3. กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ อาชีพสร้างมูลค่าเพิม่
ในสังกัดสถาบันเกษตรกร
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมการค้าภายใน
โครงการ : โครงการตลาดชุมชนเพือ่ ธุรกิจท้องถิน่
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายในประเทศ
อย่างมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน

-

-

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายในประเทศ
อย่างมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน

-

12.9600
3.6000
3.6000

-

9.3600
9.3600

รวม
4,889.7511
37.5000
37.5000
37.5000

-

32.5416
4.5324
4.5324

-

2.6215
2.6215

-

14.3465
14.3465
11.0412
11.0412

-

127.4835
42.1184
26.1184
16.0000

127.4835
42.1184
26.1184
16.0000

-

-

85.3651
85.3651

85.3651
85.3651

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1,914.6514
1,914.6514
954.4083

-

-

-

1,914.6514
1,914.6514
954.4083

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
การเงินชุมชน

168.6764

-

-

-

168.6764

โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

319.0067

-

-

-

319.0067
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หน่วย : ล ้านบาท
งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
472.5600

0.5240
-

112.5280
43.0000
43.0000

4.9760
-

123.0280
48.0000
48.0000

0.5240
0.5240
-

69.5280
69.5280
88.1000
40.0000
40.0000

4.9760
4.9760
13.6539
-

5.5000
5.5000
69.5280
69.5280
101.7539
40.0000
40.0000

หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการและยกระดับ
สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ผูป้ ระกอบการ OTOP

งบดําเนิ นงาน
472.5600
5.0000
5.0000
5.0000
-

งบลงทุน
-

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

-

-

-

2.8500
2.8500

2.8500
2.8500

3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน
และชุมชนเข้มแข็ง

-

-

-

1.0211
1.0211

1.0211
1.0211

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

-

-

-

3.3000
3.3000

3.3000
3.3000

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

-

-

-

0.7856
0.7856

0.7856
0.7856

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

-

-

-

2.0000
2.0000

2.0000
2.0000

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

-

-

-

3.6972
3.6972

3.6972
3.6972

8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

-

-

1.6000
1.6000

-

1.6000
1.6000
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หน่ วยงาน
9. มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
0.3000
0.3000
-

รวม
0.3000
0.3000

10. มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

-

-

39.3700
39.3700

-

39.3700
39.3700

11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

-

-

6.8300
6.8300

-

6.8300
6.8300

กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ รายได้และการลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

167.8825
167.8825
3.2490

167.8825
167.8825
3.2490

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน

-

-

-

164.6335

164.6335

รัฐวิสาหกิจ
1. ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่
ระดับหมู่บา้ น

-

-

908.8787
429.5099
429.5099

1,010.8787
429.5099
429.5099

2. ธนาคารออมสิน
โครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่
ระดับหมู่บา้ น

-

-

479.3688
479.3688

479.3688
479.3688

3. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมสินค้า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

-

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการ : กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2. กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื แก่เกษตรกรและผู ้
ยากจน
โครงการ : กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื
แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน

102.0000
102.0000

-

102.0000

102.0000

-

102.0000

-

-

-

-

-

1,374.0315
194.0000
194.0000
550.0000

1,374.0315
194.0000
194.0000
550.0000

-

-

-

550.0000

550.0000
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หน่ วยงาน
3. กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ : กองทุนพัฒนาสหกรณ์
4. กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
โครงการ : กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )

งบรายจ่ายอืน่
50.0000
50.0000
580.0315
580.0315

รวม
50.0000
50.0000
580.0315
580.0315
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8. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ประชาชนในหมู่บา้ นเป้ าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 (หมู่บา้ น
เป้ าหมายตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 23,589 หมู่บา้ น)
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : สร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนแผนชุมชนระดับตําบล 6,095 ตําบล มีการนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก
บนวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง
2. กระทรวงมหาดไทย
2.1 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนประชาชนที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ 471,780 ราย/ครัวเรือน
1. กระทรวงมหาดไทย
1.1 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม สร้างและพัฒนาผูน้ าํ สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3.2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม การเพิม่ พูนศักยภาพศูนย์การเรียนรู ้
3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม การดําเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
4,889.7511
4,889.7511
1,086.1511
1,086.1511
61.2705
37.5000
37.5000
37.5000

ตําบล

500

ตําบล

6,095

ราย/ครัวเรือน

471,780

ชุมชน

100

ราย

200

ชุมชน

70

คน

3,000

37.5000
23.7705
23.7705
23.7705
23.7705
1,010.5341
930.6378
930.6378
930.6378
930.6378
69.5280
69.5280
69.5280
69.5280
10.3683
2.8500
2.8500
2.8500
1.0211
1.0211
1.0211
2.0000
2.0000
2.0000
3.6972
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3.5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย ์ บวรบา้ นวัดโบสถ์รงั สรรค์ขา้ วคุณธรรม
กิจกรรม ส่งเสริมธุรกิจที่ยงั ่ ยืนบนวิถปี ระมงพื้นบ้าน
ตัวชี้วดั ที่ 3 : จํานวนกลุม่ อาชีพ/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รบั การพัฒนา 2,514 กลุม่
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 : ร้อยละของกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าถึงแหล่งทุนเพือ่ ประกอบอาชีพหรือแก้ปญั หา
หนี้ สนิ (ร้อยละ 100 : 2,131,363 ราย/แห่ง/องค์กร)
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.2.1 : สร้างโอกาสประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนและ
สร้างธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนประชาชน ผูป้ ระกอบการ กลุม่ อาชีพ องค์กรเกษตร สหกรณ์
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยตํา่ (2,115,513 ราย/แห่ง/องค์กร)
1. รัฐวิสาหกิจ
1.1 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่ระดับหมู่บา้ น
กิจกรรม ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่ระดับหมู่บา้ นของรัฐบาล
1.2 ธนาคารออมสิน
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่ระดับหมู่บา้ น
กิจกรรม ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนับสนุนสินเชื่อกับกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง
2. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
2.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการที่ 1 : กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กิจกรรม สนับสนุนเงินกูใ้ นการลดต้นทุนเพือ่ พัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ของสหกรณ์
2.2 กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
โครงการที่ 1 : กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กิจกรรม ฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนประชาชน เกษตรกรและผูย้ ากจนที่สามารถแก้ปญั หาหนี้สนิ
15,850 ราย
1. กระทรวงมหาดไทย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน
หมู่บา้ น

2

คน
คน

200
300

แห่ง

154

งบประมาณ
3.6972
3.6972
0.8000
0.8000
0.5000
0.3000
14.3465
14.3465
14.3465
14.3465
14.3465
2,451.5866
2,451.5866
1,042.8787

ราย

ราย

สหกรณ์

องค์กร

1,115,000

908.8787
429.5099
429.5099
429.5099

1,000,000

479.3688
479.3688
479.3688

93

134.0000
50.0000
50.0000
50.0000

420

84.0000
84.0000
84.0000
1,408.7079
168.6764

300

หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
1.1 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
กิจกรรม ส่งเสริมการดําเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
2. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
2.1 กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กิจกรรม กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน
2.2 กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน
โครงการที่ 1 : กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน
กิจกรรม สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน
2.3 กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
โครงการที่ 1 : กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กิจกรรม แก้ไขปัญหาหนี้สนิ เกษตรกร
ตัวชี้วดั ที่ 1.3 : รายได้จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ของ
ปี ท่ผี ่านมา
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.3.1 : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้เป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาด
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้รบั การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 7,791 ผลิตภัณฑ์
1. กระทรวงมหาดไทย
1.1 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผูป้ ระกอบการ OTOP
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผูป้ ระกอบการ OTOP
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
3.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนผูป้ ระกอบการชุมชนที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด จํานวน 15,195 ราย/กลุม่
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

ราย/ครัวเรือน

10,000

ครัวเรือน

2,000

ราย

1,450

ราย

2,400

งบประมาณ
168.6764
168.6764
168.6764
1,240.0315
194.0000
194.0000
194.0000
550.0000
550.0000
550.0000
496.0315
496.0315
496.0315
1,352.0134
767.6844
305.7363
231.9081
231.9081
231.9081

ผลิตภัณฑ์

7,187

ผลิตภัณฑ์

100

ผลิตภัณฑ์

4

ราย/ผลิตภัณฑ์

500

231.9081
43.3000
40.0000
40.0000
40.0000
3.3000
3.3000
3.3000
30.5282
30.5282
30.5282
30.5282
461.9481
18.1951
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เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

1.1 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
คุณภาพสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์
1.2 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุม่ อาชีพสร้างมูลค่าเพิม่ ในสังกัดสถาบันเกษตรกร
กิจกรรม พัฒนากลุม่ อาชีพสร้างมูลค่าเพิม่ ในสังกัดสถาบันเกษตรกร
2. กระทรวงพาณิชย์
2.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมันคง
่ มังคั
่ ง่
และยัง่ ยืน

งบประมาณ
4.5324
4.5324

กลุม่

12

4.5324
2.6215
2.6215

กลุม่

15

2.6215
11.0412
11.0412
11.0412
16.5145
16.5145
16.5145

กลุม่

156

กิจกรรม สร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์และเครือข่ายการตลาด
3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

ราย

400

16.5145
87.0986
87.0986
87.0986

กิจกรรม พัฒนาผูป้ ระกอบการชุมชน
4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ราย

10,496

87.0986
53.5000
48.0000
48.0000

กิจกรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูป้ ระกอบการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ราย

86

48.0000

4.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน
5. กระทรวงศึกษาธิการ
5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5.2 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

ราย

13

ราย

1,000

5.5000
5.5000
5.5000
47.2856
0.7856
0.7856
0.7856
0.3000
0.3000
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กิจกรรม ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
5.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
5.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
6. กระทรวงอุตสาหกรรม
6.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ รายได้และ
การลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่ การสร้างงานที่ยงั ่ ยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม ยกระดับศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูผ้ ลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
7. รัฐวิสาหกิจ
7.1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.3.2 : ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนช่องทางการตลาด 77,908 ครัง้
1. กระทรวงพาณิชย์
1.1 กรมการค้าภายใน
โครงการที่ 1 : โครงการตลาดชุมชนเพือ่ ธุรกิจท้องถิน่
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาและจัดตัง้ ตลาดชุมชน
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมันคง
่ มังคั
่ ง่
และยัง่ ยืน
กิจกรรม ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายในประเทศ
1.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมันคง
่ มังคั
่ ง่
และยัง่ ยืน
กิจกรรม ขยายช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน
2. กระทรวงมหาดไทย
2.1 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน
ราย
40

กลุม่

2

ราย

450

คน

90

งบประมาณ
0.3000
39.3700
39.3700
39.3700
6.8300
6.8300
6.8300
137.3543
137.3543
3.2490
3.2490
134.1053
97.9507
36.1546
102.0000
102.0000
102.0000
102.0000
584.3290
584.3290
110.9690
42.1184
26.1184
26.1184
16.0000

ราย/คน
ราย

1,090
935

ราย

400

แห่ง

77

ครัง้

20

16.0000
68.8506
68.8506

ช่องทาง

3

ครัง้

77,867

68.8506
472.5600
472.5600
472.5600
472.5600

303

หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม ปลูกกล ้าร้านค้าสหกรณ์คุณธรรม มวล. เพือ่ ชุมชน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

แห่ง

1

งบประมาณ
0.8000
0.8000
0.8000
0.8000
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ประชาชนในหมู่บา้ นเป้ าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (หมู่บา้ น
เป้ าหมายตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 23,589 หมู่บา้ น)

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : สร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนแผนชุมชนระดับตําบล 6,095 ตําบล มีการนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจฐานราก

37,500,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล

23,770,500
23,770,500
23,770,500
23,770,500

บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนประชาชนที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ 471,780 ราย/ครัวเรือน
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายการสร้างสัมมาชีพชุมชน

930,637,800
930,637,800
930,637,800
930,637,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในพื้นทีช่ มุ ชน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 100 ชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขม้ แข็ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม่ พูนศักยภาพศูนย์การเรียนรูท้ างไกลเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็ นคลังปัญญาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขม้ แข็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการเศรฐกิจฐานรากและชุมชนเขม้ แข็งจังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการปลูกกล ้าร้านค้าสหกรณ์คณ
ุ ธรรม มวล. เพือ่ ชุมชน

69,528,000
69,528,000
69,528,000
19,528,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท

2,850,000 บาท
2,850,000 บาท
2,850,000 บาท
1,021,100 บาท
1,021,100 บาท
1,021,100 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
3,697,200 บาท
3,697,200 บาท
3,697,200 บาท
800,000
800,000
800,000
800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 3 : จํานวนกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รบั การพัฒนา 2,514 กลุ่ม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

14,346,500
14,346,500
14,346,500
14,346,500
10,420,000
3,926,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1.2 : ร้อยละของกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพหรือ
แก้ปญั หาหนี้ สนิ (ร้อยละ 100 : 2,131,363 ราย/แห่ง/องค์กร)
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.2.1 : สร้างโอกาสประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนและสร้าง
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนประชาชน ผูป้ ระกอบการ กลุม่ อาชีพ องค์กรเกษตร สหกรณ์
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยตํา่ (2,115,513 ราย/แห่ง/องค์กร)
รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่ระดับหมู่บา้ น
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ภายใต้
มาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่ระดับหมู่บา้ นของรัฐบาล
ธนาคารออมสิน
โครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่ระดับหมู่บา้ น
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนับสนุนสินเชื่อกับกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ : กองทุนพัฒนาสหกรณ์
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
โครงการ : กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร

429,509,900 บาท
429,509,900 บาท
429,509,900 บาท
479,368,800 บาท
479,368,800 บาท
479,368,800 บาท

50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
84,000,000 บาท
84,000,000 บาท
84,000,000 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนประชาชน เกษตรกรและผูย้ ากจนที่สามารถแก้ปญั หาหนี้ สนิ
15,850 ราย
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการหนี้ชมุ ชน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการ : กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) บริหารจัดการกองทุน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ ืมแก่เกษตรกรและผูย้ ากจน
โครงการ : กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ ืมแก่เกษตรกรและผูย้ ากจน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน
กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
โครงการ : กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร

168,676,400
168,676,400
168,676,400
168,676,400

บาท
บาท
บาท
บาท

194,000,000
194,000,000
194,000,000
194,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

550,000,000 บาท
550,000,000 บาท
550,000,000 บาท
496,031,500 บาท
496,031,500 บาท
496,031,500 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1.3 : รายได้จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ของปี ท่ี
ผ่านมา
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.3.1 : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้เป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาด

ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้รบั การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 7,791 ผลิตภัณฑ์
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

231,908,100
231,908,100
231,908,100
231,908,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผูป้ ระกอบการ OTOP
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และผูป้ ระกอบการ OTOP
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวุนนํ
้ า้ มะพร้าวสมุนไพรเพือ่ สุขภาพในเชิงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์ เชิงสร้างสรรค์ทม่ี อี ตั ลักษณ์ของภูมภิ าคสู่สากล
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนผูป้ ระกอบการชุมชนที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด จํานวน 15,185 ราย/กลุ่ม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า
หนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว
(6) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(7) วัสดุการเกษตร
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนปัจจัยการผลิตผูผ้ ลิต

40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
3,300,000 บาท
3,300,000 บาท
3,300,000 บาท

30,528,200
30,528,200
9,832,900
20,695,300

บาท
บาท
บาท
บาท

4,532,400
932,400
932,400
340,000
205,800
20,600
20,000
10,000
306,000
30,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า
หนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว
(4) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(5) วัสดุการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 156 หน่วย)

2,621,500
2,621,500
2,621,500
100,000
576,000
1,000,500
495,000
450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,041,200
1,681,200
1,681,200
1,570,800
110,400
9,360,000
9,360,000
9,360,000
9,360,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงพาณิ ชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
1. งบรายจ่ายอืน่

16,514,500 บาท
16,514,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ มูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทย
สู่สากล

16,514,500 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผูป้ ระกอบการชุมชน

87,098,600 บาท
87,098,600 บาท
87,098,600 บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการและยกระดับสินค้า
หนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

5,000,000 บาท
43,000,000 บาท
43,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
ให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ OTOP ของกลุม่
ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขม้ แข็ง

43,000,000 บาท
5,500,000 บาท
524,000 บาท
524,000 บาท
524,000 บาท
524,000 บาท
524,000 บาท
4,976,000 บาท
4,976,000 บาท

785,600 บาท
785,600 บาท
300,000
300,000
300,000
300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขม้ แข็ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขม้ แข็ง (บูรณาการ)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการ
ลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่ การสร้างงานทีย่ งั ่ ยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทนุ ทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญา
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นทีต่ ่างๆ
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชน
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์กา้ วสู่สงั คมดิจทิ ลั
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ร่นุ ใหม่
6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผูผ้ ลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและรวมกลุม่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมสินค้าหนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

39,370,000
39,370,000
39,370,000
39,370,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,830,000
6,830,000
6,830,000
6,830,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,249,000
3,249,000
3,249,000
134,105,300
134,105,300
39,993,200
12,100,000
45,857,500
11,044,500
10,681,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,640,000 บาท
3,789,000 บาท

102,000,000
102,000,000
102,000,000
102,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.3.2 : ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนช่องทางการตลาด 77,908 ครัง้
กระทรวงพาณิ ชย์
กรมการค้าภายใน
โครงการ : โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการตลาดชุมชนเพือ่ ธุรกิจท้องถิน่
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
1. งบรายจ่ายอืน่
่ ง่ และยัง่ ยืน
่ มังคั
1) โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมันคง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)
2) ค่าใช้จ่ายค้าส่ง-ปลีกไทยสู่ชมุ ชน
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการปลูกกล ้าร้านค้าสหกรณ์คณ
ุ ธรรม มวล. เพือ่ ชุมชน

26,118,400
26,118,400
26,118,400
16,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

68,850,600
68,850,600
50,580,600
18,270,000

บาท
บาท
บาท
บาท

472,560,000
472,560,000
472,560,000
472,560,000

บาท
บาท
บาท
บาท

800,000
800,000
800,000
800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทํากิน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
190,229,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
272,038,400 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนและเกษตรกรผูย้ ากไร้ ได้รบั การจัดทีด่ นิ ทีอ่ ยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ โดยสนับสนุ น
การจัดหาทีด่ นิ จัดทีด่ นิ ทํากินและใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ให้ถกู ต้องเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และส่งเสริมอาชีพเพือ่ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ ตลอดจนสนับสนุ นการดําเนินงาน และกลไก
การขับเคลือ่ นการจัดการปัญหาทีด่ นิ ทํากิน รวมทัง้ การติดตามและประเมินผล
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชน, เกษตรกรผูย้ ากไร้
2.2 พื้นทีด่ าํ เนินการ : ป่ าสงวนแห่งชาติ, ป่ าไม้ถาวร, ทีร่ าชพัสดุ, ทีส่ าธารณประโยชน์, พื้นทีป่ ่ าชายเลน
พื้นทีป่ ฏิรูปทีด่ นิ และพื้นทีน่ ิคมสร้างตนเอง
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง : 6 กระทรวง 15 หน่ วยงาน
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4. แผนภาพความเชือมโยง
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาทีดินทํากิน
งบประมาณปี 2560 จํานวน 272.0384 ล้านบาท
เป้ าหมาย

ตัวชี'วดั

แนวทาง

ตัวชี'วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

งบประมาณ

เป้ าหมายที 1 : การจัดหาทีดิน

เป้ าหมายที 2 : การจัดทีดิน

เป้ าหมายที 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เป้ าหมายที 4 : งานอํานวยการ

ตัวชี'วดั ที 1.1 : จํานวนทีดินทีนํามาจัดให้ผูย้ ากไร้ 104 พื*นที
50 จังหวัด 314,801 ไร่

ตัวชี'วดั ที 2.1 : จํานวนผูย้ ากไร้ทได้
ี รบั การจัดทีดิน 11,310
ราย 35 พื*นที 30 จังหวัด 102,427 ไร่

ตัวชี'วดั ที 3.1 : จํานวนผูย้ ากไร้ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 11,310 ราย 35 พื*นที 30 จังหวัด 102,427 ไร่

ตัวชี'วดั ที 4.1 : การประสานและติดตามในการจัดหาทีดิน การ
จัดทีดิน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางที 1.1.1 : สํารวจ ตรวจสอบ จัดทําข้อมูลทีดิน และ
แผนทีขอบเขตทีดินทีจะจัดให้แก่ผูย้ ากไร้ทไม่
ี มที ดิี นทํากินและที
อยู่อาศัย พร้อมด้วยรายชือผูค้ รอบครอง

แนวทางที 2.1.1 : สํารวจตรวจสอบ และจัดทําข้อมูลผูย้ ากไร้ที
ไม่มที ดิี นทํากินและทีอยู่อาศัย และกําหนดหลักเกณฑ์การจัด
ทีดินและจัดทีดินให้แก่ผูย้ ากไร้ทไม่
ี มที ดิี นทํากินและทีอยู่อาศัย

แนวทางที 3.1.1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้างรายได้ใน
รูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอืน ทีเหมาะสม

แนวทางที 4.1.1 : การประสานและติดตามในการจัดหาทีดิน
การจัดทีดิน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนทีดินทีนํามาจัดให้ผูย้ ากไร้ 104 พื*นที 50 จังหวัด 314,801
ไร่

จํานวนผูย้ ากไร้ทได้
ี รบั การจัดทีดินทํากิน 11,310 ราย 35 พื*นที
30 จังหวัด 102,427 ไร่

จํานวนผูย้ ากไร้ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 11,310 ราย 35
พื*นที 30 จังหวัด 102,427 ไร่

การประสานและติดตามในการจัดหาทีดิน การจัดทีดิน และการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์
1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
2. กรมป่ าไม้

งบประมาณ
69.7470 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง
1. กรมธนารักษ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
2. กรมป่ าไม้
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมทีดิน

งบประมาณ
23.7937 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
2. กรมปศุสตั ว์
3. กรมพัฒนาทีดิน
4. กรมส่งเสริมการเกษตร
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. กรมหม่อนไหม
7. สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง

งบประมาณ
146.9192 ล้านบาท

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
2. กรมทีดิน

งบประมาณ
31.5785 ล้านบาท
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5. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงาน และงบประมาณ
5.1 เป้ าหมายที่ 1 การจัดหาที่ดิน
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนทีด่ นิ ทีน่ าํ มาจัดให้ผูย้ ากไร้ 104 พื้นที่ 50 จังหวัด 314,801 ไร่
5.1.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 สํารวจ ตรวจสอบ จัดทําข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินที่จะจัด
ให้แก่ผูย้ ากไร้ท่ไี ม่มีท่ดี ินทํากินและที่อยูอ่ าศัย พร้อมด้วยรายชื่อผูค้ รอบครอง
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนทีด่ นิ ทีน่ าํ มาจัดให้ผูย้ ากไร้ 104 พื้นที่ 50 จังหวัด 314,801 ไร่
5.2 เป้ าหมายที่ 2 การจัดที่ดิน
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนผูย้ ากไร้ทไ่ี ด้รบั การจัดทีด่ นิ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด
102,427ไร่
5.2.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 สํารวจตรวจสอบ และจัดทําข้อมูลผูย้ ากไร้ท่ไี ม่มีท่ดี ินทํากินและที่อยู่
อาศัย และกําหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดินและจัดที่ดินให้แก่ผูย้ ากไร้ท่ไี ม่มีท่ดี ินทํากินและที่อยูอ่ าศัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนผูย้ ากไร้ทไ่ี ด้รบั การจัดทีก่ นิ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด 102,427ไร่
5.3 เป้ าหมายที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนผูย้ ากไร้ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด

69,747,000 บาท
69,747,000 บาท
69,747,000 บาท
69,747,000 บาท
23,793,700 บาท
23,793,700 บาท
23,793,700 บาท
23,793,700 บาท
146,919,200 บาท
146,919,200 บาท

102,427 ไร่
5.3.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด พัฒนาระบบสาธารณู ปโภค
พัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอืน่ ทีเ่ หมาะสม

150,919,200 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนผูย้ ากไร้ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด

150,919,200 บาท

102,427 ไร่
5.4 เป้ าหมายที่ 4 งานอํานวยการ
ตัวชี้วดั ที่ 1 การประสานและติดตามในการจัดหาทีด่ นิ การจัดทีด่ นิ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.1 แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 1 การประสานและติดตามในการจัดหาทีด่ นิ การจัดทีด่ นิ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

31,578,500 บาท
31,578,500 บาท
31,578,500 บาท
31,578,500 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินการจัดที่ดนิ ทํากินให้ชมุ ชน
กระทรวงการคลัง
1. กรมธนารักษ์
โครงการ : โครงการจัดที่ดนิ ทํากินภายใต้นโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ

งบดําเนิ นงาน
175.1650
0.2390
0.2390
0.2390

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
50.2713
34.2300
12.3721
2.1165
2.1165
-

-

-

-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร

13.0510
13.0510
13.0510
55.7275
9.2700
9.2700

2. กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร

2.4647
2.4647

-

3. กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร

22.5875
22.5875

-

4. กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร

2.0000
2.0000

-

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร

4.5360
4.5360

-

6. กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตหม่อนไหมและฝ้ าย

-

41.4658
-

-

34.2300
7.2300
7.2300

2.1165
7.2556
-

รวม
272.0384
2.1165
2.1165
2.1165
0.2390
0.2390
0.2390
13.0510
13.0510
13.0510
138.6789
9.2700
9.2700

-

9.6947
9.6947

-

-

22.5875
22.5875

-

-

2.0000
2.0000

-

31.5360
31.5360

27.0000
27.0000
-

7.2556
7.2556

7.2556
7.2556
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หน่วย : ล ้านบาท
หน่ วยงาน
7. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
โครงการ : โครงการจัดที่ดนิ เพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากิน
ของเกษตรกร
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร

งบดําเนิ นงาน
10.8693
7.9733

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
41.4658
0.7474
-

2.8960

40.7184

-

100.9663
30.2115
17.1555

8.8055
8.8055
3.8055

-

โครงการ : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดนิ เพือ่ ดําเนินการ
จัดที่ดนิ ให้ชมุ ชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่
ป่ าชายเลน

9.5560

5.0000

-

-

14.5560

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบการปฎิบตั ิตาม
เงือ่ นไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ

3.5000

-

-

-

3.5000

51.5240
9.3840

-

-

-

51.5240
9.3840

42.1400

-

-

-

42.1400

19.2308

-

-

3.0000

22.2308

19.2308
9.1812
6.0000
6.0000

-

-

3.0000
-

22.2308
9.1812
6.0000
6.0000

2. กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการจัดทําข้อมูลที่ดนิ เพือ่ การจัดการ
ที่ดนิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ
(คทช.)

3.1812
1.9500

-

-

-

3.1812
1.9500

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดนิ ทํา
กินและอยู่อาศัยให้ชมุ ชนในที่ดนิ สาธารณประโยชน์ตาม
นโยบายรัฐบาล

1.2312

-

-

-

1.2312

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกป่ าชายเลน
เศรษฐกิจชุมชน

2. กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการจัดที่ดนิ ให้ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส
อย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
โครงการ : โครงการจัดหาที่ดนิ ให้ประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
3. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดนิ ทํากิน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการ
ปัญหาที่ดนิ ทํากินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง

7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่ วยงาน
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี )

-

รวม
52.3351
8.7207

3.0000
-

43.6144
112.7718
39.0170
20.9610
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8. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : การจัดหาที่ดิน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : จํานวนที่ดินที่นํามาจัดให้ผูย้ ากไร้ 104 พื้นที่ 50 จังหวัด 314,801 ไร่
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : สํารวจ ตรวจสอบ จัดทําข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขต
ที่ดินที่จะจัดให้แก่ผูย้ ากไร้ท่ไี ม่มีท่ดี ินทํากินและที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยรายชื่อผูค้ รอบครอง
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนที่ดนิ ที่นาํ มาจัดให้ผูย้ ากไร้ 104 พื้นที่ 50 จังหวัด 314,801 ไร่
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากิน
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
กิจกรรม พัฒนาที่ดนิ และทรัพยากรดินเพือ่ จัดให้ประชาชนมีท่อี ยู่อาศัย
และที่ดนิ ทํากิน
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
2.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดนิ เพือ่ ดําเนินการจัดที่ดนิ ให้ชมุ ชน
และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน
กิจกรรม สํารวจตรวจสอบจัดทําข้อมูลที่ทาํ กินและแผนที่ขอบเขตใช้ท่ดี นิ
ป่ าชายเลน
กิจกรรม ตรวจสอบแปลงที่ดนิ เพือ่ ดําเนินการจัดที่ดนิ ให้ชมุ ชนและการบริการ
ด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน
2.2 กรมป่ าไม้
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาที่ดนิ ให้ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึง
และเป็ นธรรม
กิจกรรม โครงการสํารวจ ตรวจสอบ จัดทําข้อมูลที่ดนิ และแผนที่ขอบเขต
ที่ดนิ ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
กิจกรรม โครงการสํารวจ ตรวจสอบ จัดทําข้อมูลที่ดนิ และแผนที่ขอบเขต
ที่ดนิ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
272.0384
69.7470
69.7470
69.7470

ไร่
ไร่

210,000
10,553

69.7470
13.0510
13.0510
13.0510
10.2125
2.8385
56.6960
14.5560
14.5560

ไร่

5,000

11.5280

ไร่

5,000

3.0280
42.1400
42.1400

ไร่

198,802

34.0000

ไร่

100,446

8.1400
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : การจัดหาที่ดิน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : จํานวนที่ดินที่นํามาจัดให้ผูย้ ากไร้ 104 พื้นที่ 50 จังหวัด 314,801 ไร่
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1.1.1 : สํารวจ ตรวจสอบ จัดทําข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดิน
ที่จะจัดให้แก่ผูย้ ากไร้ท่ีไม่มีท่ดี ินทํากินและที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยรายชื่อผูค้ รอบครอง
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนที่ดินที่นํามาจัดให้ผูย้ ากไร้ 104 พื้นที่ 50 จังหวัด 314,801 ไร่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุฝึกอาชีพ

13,051,000
13,051,000
13,051,000
3,563,400
420,000
2,481,400
579,500
1,068,500
4,938,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการ : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดําเนิ นการจัดที่ดินให้ชมุ ชนและ
การบริการด้านการอนุ ญาตในพื้นที่ป่าชายเลน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสาํ นักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

14,556,000
9,556,000
9,556,000
5,764,000
2,100,000
300,000
600,000
792,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โปรแกรมจําแนกรายละเอียดขอ้ มูลเชิงวัตถุของภาพถ่าย ความละเอียดสูง
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5 ชุด
กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุสนามและการฝึ ก

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
42,140,000
42,140,000
42,140,000
250,000
18,216,000
240,000
240,000
15,150,000
960,000
1,574,000
5,030,000
480,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 2 : การจัดที่ดิน
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : จํานวนผูย้ ากไร้ท่ไี ด้รบั การจัดที่ดิน 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
23.7937
23.7937

102,427ไร่
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.1 : สํารวจตรวจสอบ และจัดทําข้อมูลผูย้ ากไร้ท่ไี ม่มี
ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย และกําหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดินและจัดที่ดินให้แก่ผูย้ ากไร้
ที่ไม่มีท่ดี ินทํากินและที่อยู่อาศัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนผูย้ ากไร้ทไ่ี ด้รบั การจัดที่กิน 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด
102,427ไร่
1. กระทรวงการคลัง
1.1 กรมธนารักษ์
โครงการที่ 1 : โครงการจัดที่ดนิ ทํากินภายใต้นโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิ แห่งชาติ
กิจกรรม การบริหารที่ราชพัสดุ (ที่ดนิ ทํากิน)
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการจัดที่ดนิ เพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร
กิจกรรม จัดที่ดนิ แปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดนิ
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
3.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามตรวจสอบการปฎิบตั ิตามเงือ่ นไขการอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ
กิจกรรม ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ดี นิ
3.2 กรมป่ าไม้
โครงการที่ 1 : โครงการจัดที่ดนิ ให้ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
กิจกรรม โครงการจัดระเบียบเพือ่ จัดที่ดนิ ทํากินให้ชมุ ชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
กิจกรรม โครงการติดตามการปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขการอนุญาตและตรวจติดตาม
การใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ของราษฎรที่ ได้รบั อนุญาต
4. กระทรวงมหาดไทย
4.1 กรมที่ดนิ
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทําข้อมูลที่ดนิ เพือ่ การจัดการที่ดนิ ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (คทช.)
กิจกรรม จัดทําข้อมูลที่ดนิ เพือ่ การจัดที่ดนิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ
แห่งชาติ (คทช.)

23.7937

23.7937
0.2390
0.2390
0.2390
0.2390
8.7207
8.7207
8.7207
8.7207
12.8840
3.5000
3.5000

พื้นที่

2

พื้นที่

2

ไร่

13,000

3.5000

93,042
72,369

9.3840
9.3840
4.7840
4.6000

ไร่
ไร่

1.9500
1.9500
1.9500
ระวาง

5,000

1.9500
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 2 : การจัดที่ดิน
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : จํานวนผูย้ ากไร้ท่ีได้รบั การจัดที่ดิน 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด 102,427 ไร่
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2.1.1 : สํารวจตรวจสอบ และจัดทําข้อมูลผูย้ ากไร้ท่ีไม่มีท่ดี ินทํากินและที่อยู่อาศัย
และกําหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดินและจัดที่ดินให้แก่ผูย้ ากไร้ท่ีไม่มีท่ดี ินทํากินและที่อยู่อาศัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนผูย้ ากไร้ท่ีได้รบั การจัดที่กนิ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด 102,427 ไร่
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
โครงการ : โครงการจัดที่ดินทํากินภายใต้นโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

239,000
239,000
239,000
239,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,720,700
7,973,300
7,973,300
211,200
5,996,700
805,400
960,000
747,400
747,400
747,400
747,400
747,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบการปฎิบตั ิตามเงือ่ นไขการอนุ ญาต
และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ดี ิน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) วัสดุสาํ นักงาน
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์
กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการจัดทําข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,500,000
3,500,000
3,500,000
2,892,000
100,000
300,000
208,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,384,000
9,384,000
9,384,000
3,792,000
1,757,500
900,000
900,000
2,034,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,950,000
1,950,000
1,950,000
1,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : จํานวนผูย้ ากไร้ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30
จังหวัด 102,427 ไร่
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด พัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภค พัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอืน่
ที่เหมาะสม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนผูย้ ากไร้ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30
จังหวัด 102,427 ไร่

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
146.9192
146.9192
146.9192

146.9192

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินของ
เกษตรกร

129.9582
9.2700
9.2700

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
1.2 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินของ
เกษตรกร

ราย

3,000

9.2700
9.6947
9.6947

กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร
1.3 กรมพัฒนาที่ดนิ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินของ
เกษตรกร

ราย

3,000

9.6947
22.5875
22.5875

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จดั การปัญหาที่ดนิ ทํากิน
1.4 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินของ
เกษตรกร

จังหวัด
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22.5875
2.0000
2.0000

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร
1.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินของ
เกษตรกร

ราย

2,000

2.0000
31.5360
31.5360

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดนิ ตามนโยบายรัฐบาล
1.6 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมและฝ้ าย
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมเพือ่ แก้ปญั หาที่ดนิ ทํากิน
1.7 สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินของ
เกษตรกร

แห่ง

15

ไร่

420

31.5360
7.2556
7.2556
7.2556
43.6144
43.6144

พื้นที่

6

กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดนิ แปลงรวม

43.6144
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
2.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกป่ าชายเลนเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรม ปลูกป่ าชายเลนเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่ฟ้ ื นฟูโครงการจัดการที่ดนิ ทํากิน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

ไร่

1,000

งบประมาณ
20.9610
20.9610
20.9610
20.9610
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : จํานวนผูย้ ากไร้ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด 102,427 ไร่
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3.1.1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด พัฒนาระบบสาธารณู ปโภค
พัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอืน่ ที่เหมาะสม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนผูย้ ากไร้ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 11,310 ราย 35 พื้นที่ 30 จังหวัด 102,427 ไร่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพือ่ แก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทํากิน 3,000 ราย

9,270,000
9,270,000
9,270,000
50,000
700,000
300,000
220,000
500,000
7,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,694,700
2,464,700
2,464,700
1,294,700
1,170,000
7,230,000
7,230,000
7,230,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) วัสดุการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมและฝ้ าย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อน
ไหมและฝ้ าย
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

22,587,500
22,587,500
22,587,500
712,500
21,875,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,000,000
2,000,000
2,000,000
250,000
800,000
950,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

31,536,000
4,536,000
4,536,000
2,736,000
1,800,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,255,600 บาท
7,255,600 บาท
7,255,600 บาท
43,614,400
2,896,000
2,896,000
1,696,000
720,000
480,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.4 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)
2.1.1.8 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกป่ าชายเลนเศรษฐกิจชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

40,718,400
40,718,400
40,718,400
5,867,500
5,867,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,060,200 บาท
8,060,200 บาท
15,289,000 บาท
15,289,000 บาท
798,400 บาท
798,400 บาท
5,742,100 บาท
5,742,100 บาท
1,045,100 บาท
1,045,100 บาท
2,418,800 บาท
2,418,800 บาท
1,497,300 บาท
1,497,300 บาท

20,961,000
17,155,500
17,155,500
569,000
100,000
3,805,500
9,844,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) วัสดุสาํ นักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุก่อสร้าง
(8) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

223,000
164,000
1,200,000
1,250,000
3,805,500
3,805,500
3,805,500
3,805,500
3,805,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 4 : งานอํานวยการ
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 : การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4.1.1 : การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน
และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดนิ การจัดที่ดนิ และการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการจัดที่ดนิ ทํากินให้ชมุ ชน
กิจกรรม การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานจัดที่ดนิ ที่ทาํ กิน
ให้ชมุ ชน
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
2.1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดนิ ทํากิน
กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดนิ และทรัพยากรดินของประเทศ
3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมการปกครอง
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดนิ ทํากินในหน้าที่
ฝ่ ายปกครอง
กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการจัดปัญหาที่ดนิ ทํากินในพื้นที่อาํ เภอ
3.2 กรมที่ดนิ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดนิ ทํากินและอยู่อาศัยให้ชมุ ชน
ในที่ดนิ สาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดนิ ทํากินและอยู่อาศัยให้ชมุ ชนในที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
31.5785
31.5785
31.5785
31.5785

ครัง้

8

2.1165
2.1165
2.1165
2.1165
22.2308
22.2308
22.2308
22.2308
7.2312
6.0000
6.0000

ไร่

50,000

จังหวัด

8

6.0000
1.2312
1.2312

แปลง

8

1.2312
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 4 : งานอํานวยการ
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 : การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 4.1.1 : การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน
และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนิ นการจัดที่ดินทํากินให้ชมุ ชน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการ
จัดทีด่ นิ ทํากินให้ชมุ ชน

2,116,500 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทํากิน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่ารับรองและพิธกี าร
(5) วัสดุสาํ นักงาน
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาทีด่ นิ ทํากิน

22,230,800
19,230,800
19,230,800
6,871,800
7,028,400
3,148,800
1,981,800
100,000
100,000
3,000,000
3,000,000

2,116,500 บาท
2,116,500 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนับสนุ นแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทํากินในหน้าที่
ฝ่ ายปกครอง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทํากินและอยู่อาศัยให้ชมุ ชน
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้สอยเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทีด่ นิ ทํากินและอยู่อาศัย

6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,231,200
1,231,200
1,231,200
691,200
540,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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