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5,001,183,100 บาท
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1. วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยเพิม่ โอกาส
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั ส่งเสริมการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจทิ ลั
ให้มปี ระสิทธิภาพ มันคง
่ ปลอดภัย เสริมสร้างความรู แ้ ละเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แก่ประชาชน
และผู ท้ างานทุกสาขาอาชีพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ อานวยความสะดวกด้านการผลิต การค้า
และบริการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ขอบเขตการดาเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผู ไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชน หน่ วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา
2.2 พื้นทีด่ าเนินการ : ทัว่ ประเทศ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเทศมีระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงการใช้บริการ
และข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีทเ่ี ท่าเทียมกัน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ในระบบเศรษฐกิจ บุคลากรทุกกลุม่ มีความรู ้ ทักษะทีเ่ หมาะสมต่อการดาเนินชีวติ และประกอบอาชีพ
และภาครัฐมีการทางานและบริการทีโ่ ปร่งใส มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
4. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง : 11 กระทรวง 49 หน่ วยงาน
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

เป้ าหมายที่ 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทัวทั
่ ง้ ประเทศ และสร้างผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจิทลั รายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทัง้ พัฒนาระบบความมัน่ คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ งตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทาง
ออนไลน์

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
5.1 : อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index : NRI)
ดีข้นึ
5.2 : จานวนหมู่บา้ นทีม่ ีอนิ เทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็ นมากกว่าร้อยละ 85
ในปี 2564
5.3 : จานวนผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจิทลั เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564
5.4 : จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47
เป็ นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564

เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลั
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
งบประมาณปี 2561 จานวน 4,470.6150 ล ้านบาท
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ : สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

งบประมาณ

เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลการจัดอับดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมดีข้นึ ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ ตามการจัดอันดับของ Network Readiness Index : NRI

แนวทางที่ 1.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ เพิ่มโอกาสในการเขา้ ถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ

แนวทางที่ 1.1.2 : ปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทางาน/บริการภาครัฐสู่ระบบดิจทิ ลั อย่างมีประสิทธิภาพและมันคงปลอดภั
่
ย

ร้อยละ100 ของหมู่บ ้านทีม่ บี ริการอินเทอร์เน็ต
เข ้าถึงด ้วยความเร็วเฉลีย่ ไม่ต ่ากว่า 10 Mbps

จานวนผู ้ใช้บริการศูนย์บริการของภาครัฐ/ศูนย์
ดิจิทลั ชุมชนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 400,000 คนต่อปี

จานวนฐานข ้อมูลทีส่ าคัญในรูปแบบดิจิทลั เพือ่
ให ้บริการประชาชน และภาคธุรกิจแล ้วเสร็จ
ไม่นอ้ ยกว่า 4 สาขา

จานวนบริการอัจริยะ (Smart service) ของ
หน่วยงานภาครัฐทีใ่ ห ้บริการประชาชนหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเพิม่ ขึ้นต่อปี จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ

จานวนบริการภาครัฐทีใ่ ห ้บริการประชาชน/ภาค
ธุรกิจ หรือสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ
(G2GBC) ทีเ่ ชือ่ มโยงการใช้งานผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานกลางภาครัฐ Government Shared
Infrastructure) ทัง้ ในส่วนของเครือข่าย GIN
บริการ G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐาน
กลางทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ เติมในอนาคตรวมเป็นจานวน
สะสมไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ

จานวนชุดข ้อมูลเปิ ดในลักษณะ High-value
datasets ทีม่ กี ารเปิ ดเผยเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่าปี ละ
20 ชุดข ้อมูล

จานวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมทีม่ กี ารรักษา
ความมันคงปลอดภั
ยและรับมือจากภัยคุกคามทาง
่
ไซเบอร์ เพิม่ จากร้อยละ 75 เป็นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
(ดาเนินการโดยใช้งบประมาณปี 2559-2560)
รัฐวิสาหกิจ
1. บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
2. บริษทั กสท โทรคมนาคมจากัด (มหาชน)
(ดาเนินการโดยใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ)
องค์กรอิสระ
1. สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ดาเนินการโดยใช้เงินกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ (USO))

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
2. กรมปศุสตั ว์
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
5. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมที่ดิน
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. กรมศิลปากร
3. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
3. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูม ิ
สารสนเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมการศาสนา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
2. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงพาณิ ชย์
1. สานักงานปลัดพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูม ิ
สารสนเทศ

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
2. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

งบประมาณ
470.0399 ล้านบาท

งบประมาณ
1,308.3782 ล้านบาท

งบประมาณ
65.8991 ล้านบาท

งบประมาณ
618.6241 ล้านบาท

-

งบประมาณ
602.7785 ล้านบาท

งบประมาณ
940.5246 ล้านบาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลการจัดอับดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมดีข้นึ ไม่น อ้ ยกว่า 2 อันดับ ตามการจัดอันดับของ Network Readiness Index : NRI

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.3 : ให้ความรูแ้ ละเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั ให้แก่ประชาชนและผู ท้ างานทุกสาขาอาชีพเพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั

ตัวชี้วดั

ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ : สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

งบประมาณ

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. มหาวิทยาลัยนครพนม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

งบประมาณ
162.8473 ล้านบาท

สัดส่วนการจ้างงานบุคลากรดิจิทลั (ICT Professional) ต่อ
การจ้างงานทัง้ หมด เพิ่มขึ้นเป็ นไม่ตา่ กว่า ร้อยละ 2.1

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี

งบประมาณ
55.1931 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงดิจิทลั และสร้างความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงพาณิชย์
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณ
168.3185 ล้านบาท

สัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขาย
สินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณ
78.0117 ล้านบาท
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6. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงาน และงบประมาณ
6.1 เป้ าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
6.1.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านสังคมดีข้นึ ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ ตามการจัดอันดับของ Network Readiness Index : NRI
6.1.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วดั ที่ 1 จานวนผูใ้ ช้บริการศู นย์บริการของรัฐ/ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 400,000 คนต่อปี
ตัวชี้วดั ที่ 2 จานวนฐานข้อมูลทีส่ าคัญในรูปแบบดิจทิ ลั เพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจแล้วเสร็จ
ไม่นอ้ ยกว่า 4 สาขา
6.1.1.2 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 ปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทางาน/บริการภาครัฐสูร่ ะบบดิจทิ ลั
อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ คงปลอดภัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 จานวนบริการอัจฉริยะ (Smart service) ของหน่วยงานภาครัฐทีใ่ ห้บริการประชาชน
หน่ วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ
ตัวชี้วดั ที่ 2 จานวนบริการภาครัฐทีใ่ ห้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจหรือสนับสนุ นการดาเนินงานของภาครัฐ
(G2GBC) ทีเ่ ชื่อมโยงการใช้งานผ่านโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Share Infrastructure)
ทัง้ ในส่วนของเครือข่าย GIN บริการ G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางทีจ่ ะพัฒนาเพิ่มเติม
ในอนาคต รวมเป็ นจานวนสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ
ตัวชี้วดั ที่ 3 จานวนชุดข้อมูลเปิ ดในลักษณะ High-value dataset ทีม่ กี ารเปิ ดเผยเพิ่มขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 20 ชุดข้อมูล
ตัวชี้วดั ที่ 4 จานวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมทีม่ กี ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและรับมือจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
6.1.1.3 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 ให้ความรูแ้ ละเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้แก่ประชาชน
และผูท้ างานทุกสาขาอาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั

4,470,615,000 บาท
4,470,615,000 บาท
1,543,303,100 บาท
602,778,500 บาท
940,524,600 บาท
2,462,941,300 บาท
470,039,900 บาท
1,308,378,200 บาท

65,899,100 บาท
618,624,100 บาท
218,040,400 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วดั ที่ 2 สัดส่วนการจ้างงานบุคลากรดิจทิ ลั (ICT Professional) ต่อการจ้างงานทัง้ หมด
เพิ่มขึ้นไม่ตา่ กว่า ร้อยละ 2.1

162,847,300 บาท
55,193,100 บาท

6.1.1.4 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงดิจทิ ลั และสร้างความเชื่อมัน่
ในการใช้เทคโนโลยีในการดาเนิ นธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

246,330,200 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
ตัวชี้วดั ที่ 2 สัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

168,318,500 บาท
78,011,700 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพือ่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
5. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ : โครงการจัดทาระบบวิเคราะห์ข ้อมูล
แบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มอื ถือ

งบดาเนิ นงาน
591.8443
90.6479
5.2650
5.2650
10.9819
10.9819
74.4010
74.4010
486.6964
-

งบลงทุน
1,261.5541
19.5706
19.5706
19.5706
2.5000
2.5000
2.5000
112.5679
10.3956
10.3956
68.8000
68.8000
19.3600
19.3600
14.0123
8.8623
5.1500
203.2667
203.2667
6.7500

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,214.6085
402.6081
1,965.8693
-

4.3706
-

รวม
4,470.6150
19.5706
19.5706
19.5706
2.5000
2.5000
2.5000
203.2158
15.6606
15.6606
10.9819
10.9819
143.2010
143.2010
19.3600
19.3600
14.0123
8.8623
5.1500
2,660.2030
203.2667
6.7500

โครงการ : โครงการจัดทาระบบสืบสวนตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข ้อมูลผู ้ใช้งานทางเว็บไซต์

-

2.0000

-

-

2.0000

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์
ทีม่ คี าสังระงั
่ บการทาให้แพร่หลาย

-

6.2500

-

-

6.2500

โครงการ : โครงการจัดหาระบบสืบค้น วิเคราะห์ข ้อมูล
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

-

35.0000

-

-

35.0000

โครงการ : โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวีดโี อ
วิเคราะห์ข ้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

-

40.0000

-

-

40.0000

โครงการ : โครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบ
ใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วดี โี อ

-

10.7000

-

-

10.7000
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการศูนย์ข ้อมูล BigData และวิเคราะห์
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพือ่ ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน สังคม และความมันคงของชาติ
่

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
102.5667
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
102.5667

2. สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

486.6964

-

-

4.3706

491.0670

28.9364

-

-

4.3706

33.3070

โครงการ : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสูช่ มุ ชน
3. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ
ทะเบียนสุขภาพ (Healthcare Solution)

457.7600
-

-

159.1180
15.0000

-

457.7600
159.1180
15.0000

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรความเชีย่ วชาญดิจทิ ลั
เฉพาะด้าน

-

-

33.6180

-

33.6180

โครงการ : โครงการจัดทามาตรการและสิทธิประโยชน์
สาหรับผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)

-

-

5.5000

-

5.5000

โครงการ : โครงการส่งเสริมผู ้ประกอบการและผลิตภัณฑ์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันสาหรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั

-

-

20.0000

-

20.0000

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงสารสนเทศ
(Open ERP Platform) เพือ่ ธุรกิจดิจทิ ลั (Open ERP
Platform for e-Commerce)

-

-

20.0000

-

20.0000

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ ระบบนิเวศสาหรับ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั (Smart City)

-

-

40.0000

-

40.0000

โครงการ : โครงการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยี Open Source

-

-

5.0000

-

5.0000

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการชุมชน
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Entrepreneur Total Digital
Services)

-

-

20.0000

-

20.0000

-

-

519.6853

-

519.6853

-

-

25.5108

-

25.5108

-

-

415.3574

-

415.3574

4. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมความเชือ่ มันในการท
่
า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce
Sustainability)
โครงการ : โครงการสนับสนุนการดาเนินนโยบาย
เศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างมันคงปลอดภั
่
ย (Cybersecurity
Missions)
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการอานวยความสะดวกทางการค้า
ด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
48.4428
-

รวม
48.4428

โครงการ : โครงการจัดทาข้อมูลเพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(e-Transactions Data Analytics)

-

-

17.9751

-

17.9751

โครงการ : โครงการสร้างความตระหนักในการใช้
อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู เ้ ท่าทันภัยคุกคาม
ไซเบอร์ (Internet for Better Life)

-

-

12.3992

-

12.3992

5. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูล
เชือ่ มโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information
Network : GIN)

-

-

1,287.0660
814.8600

-

1,287.0660
814.8600

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ
(Government Cloud : G-Cloud)

-

-

380.0000

-

380.0000

โครงการ : โครงการให้บริการซอฟแวร์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภาครัฐ (G-SaaS)

-

-

44.3060

-

44.3060

โครงการ : โครงการบูรณาการเชือ่ มโยงข้อมูลและ
ระบบงานภาครัฐ (e - Government Platform)

-

-

15.4000

-

15.4000

โครงการ : โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับ
ประชาชน (GovChannels)

-

-

29.0000

-

29.0000

โครงการ : โครงการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ
(Open Government Data and Big Data)

-

-

3.5000

-

3.5000

กระทรวงพาณิ ชย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและจัดทามาตรฐาน
ข้อมูลด้านการพาณิชย์

-

2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการพาณิชย์ดจิ ทิ ลั เพือ่ พัฒนาและส่งเสริม
SMEs สูส่ ากล
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ในหน้าทีข่ องฝ่ ายปกครอง

-

15.0000
15.0000
15.0000
701.9743
84.8716
84.8716

-

33.8334
-

48.8334
15.0000
15.0000

-

33.8334
33.8334

33.8334
33.8334

-

27.8600
-

729.8343
84.8716
84.8716
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
งบดาเนิ นงาน
2. กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทีด่ นิ ระยะที่ 2
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจทิ ลั
ด้านการผังเมือง

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
617.1027
617.1027
-

กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานกิจการยุติธรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารและอานวย
ความยุตธิ รรมทางอาญา

-

34.3840
34.3840
34.3840

กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

-

14.4900
-

2. กรมการศาสนา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

-

5.0000
5.0000

3. กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

-

4. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

-

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

-

6. ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการฐานข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรม
โครงการ : โครงการฐานข้อมูลชาติพนั ธุ ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการยกระดับห้องสมุดดิจทิ ลั
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14.5000
14.5000
1.5000

13.0000

9.4900
9.4900
3.5000
3.5000
3.5000

-

10.4070
10.4070
6.9370
3.4700
187.7047
-

-

งบรายจ่ายอืน่
27.8600
27.8600
143.3997
20.0000
20.0000
121.3997
121.3997
2.0000
2.0000

รวม
617.1027
617.1027
27.8600
27.8600
34.3840
34.3840
34.3840
168.2967
20.0000
20.0000
5.0000
5.0000
121.3997
121.3997
9.4900
9.4900
2.0000
2.0000

-

10.4070
6.9370
3.4700
205.7047
18.0000
5.0000

-

13.0000
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชือ่ มโยง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สนับสนุน
เกษตรไทย

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
143.4307
26.2700
-

รวม
143.4307
26.2700

โครงการ : โครงการแพลตฟอร์ม CCTV เพือ่ การ
แก้ปญั หาจราจรและความมันคงในเมื
่
องอัจฉริยะ

-

-

60.0000

-

60.0000

โครงการ : โครงการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และอุปกรณ์
ทางการแพทย์

-

-

57.1607

-

57.1607

-

-

44.2740

-

44.2740

-

-

24.2740

-

24.2740

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมสิ ารสนเทศ
เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ด้านการเกษตร

-

-

20.0000

-

20.0000

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นสูศ่ ูนย์ดจิ ทิ ลั
ชุมชน

-

-

50.6275
-

-

-

3. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี
ดาวเทียมเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศ

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
5. มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั

-

193.1444
113.6691
113.6691
27.0000
27.0000

243.7719
113.6691
113.6691
27.0000
27.0000

10.4282
10.4282
3.5100
3.5100
6.3000
6.3000
3.0000
3.0000
2.0960
2.0960
0.1450
0.1450
4.6200
4.6200

10.4282
10.4282
3.5100
3.5100
6.3000
6.3000
3.0000
3.0000
2.0960
2.0960
0.1450
0.1450
4.6200
4.6200
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
19. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจทิ ลั
แบบบูรณาการ
2. กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับ
การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
0.5315
0.5315
6.7526
6.7526
1.2960
1.2960
2.3400
2.3400
3.9560
3.9560
7.5000
7.5000
14.5651
14.5651
14.6216
14.6216
1.0000
1.0000
17.4408
17.4408
3.0000
3.0000
154.3006
84.7115
84.7115
69.5891
69.5891

-

-

รวม
0.5315
0.5315
6.7526
6.7526
1.2960
1.2960
2.3400
2.3400
3.9560
3.9560
7.5000
7.5000
14.5651
14.5651
14.6216
14.6216
1.0000
1.0000
17.4408
17.4408
3.0000
3.0000
154.3006
84.7115
84.7115
69.5891
69.5891
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8. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน

หน่ วยงาน
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
โครงการ : โครงการศูนย์ข ้อมูล BigData
และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพือ่ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม
และความมันคงของชาติ
่

ปี 2561
102.5667
102.5667
102.5667

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
-

ปี 2564- จบ

-

-

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
งบประมาณ
-

-

-

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทีด่ นิ ระยะที่ 2

617.1027
617.1027
617.1027

841.5037
841.5037
841.5037

785.4040
785.4040
785.4040

-

-

รวมทัง้ สิ้น

719.6694

841.5037

785.4040

-

-

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 102,566,700 บาท
กรมที่ดิน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 617,102,700 บาท
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9. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั จาแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและด้านสังคมดีข้ นึ ไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ ตามการจัดอันดับของ Network
Readiness Index : NRI

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
4,470.6150
4,470.6150
4,470.6150

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนผู ้ใช้บริการศูนย์บริการของรัฐ/ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน จานวนไม่นอ้ ยกว่า
400,000 คนต่อปี

1,543.3031

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1.1 สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
โครงการที่ 2 : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสูช่ มุ ชน
กิจกรรม บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสูช่ มุ ชน
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นสูศ่ ูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน
กิจกรรม สนับสนุนการขับเคลือ่ นศูนย์การเรียนรู ด้ จิ ทิ ลั ชุมชน
3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจทิ ลั แบบบูรณาการ
กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy)
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จานวนฐานข้อมูลทีส่ าคัญในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ
แล้วเสร็จไม่นอ้ ยกว่า 4 สาขา

491.0670
491.0670
33.3070
33.3070
457.7600
457.7600
27.0000
27.0000
27.0000
27.0000
84.7115
84.7115
84.7115
84.7115
940.5246

602.7785

คน

20,400

แห่ง

10,000

ศูนย์บริการ

1,900

ร้อยละ

90

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือ่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ
กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือ่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู ้เพาะเลี้ยงสัตว์นา้

2.5000
2.5000
2.5000
ระบบ

1

ฟาร์ม

540,000

2.5000
198.0658
15.6606
15.6606
15.6606
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.2 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2.3 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
2.5 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
กิจกรรม การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทีด่ นิ ระยะที่ 2
กิจกรรม การขยายระบบสารสนเทศทีด่ นิ เพือ่ การบริการ
3.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที่ 1 : โครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจทิ ลั ด้านการผังเมือง
กิจกรรม บริการฐานข้อมูลดิจทิ ลั ด้านการผังเมือง
4. กระทรวงวัฒนธรรม
4.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
กิจกรรม การนาเสนอสือ่ สาระดิจทิ ลั เป็ นฐานการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
4.2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการฐานข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรม
กิจกรรม รวบรวมข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรม
โครงการที่ 2 : โครงการฐานข้อมูลชาติพนั ธุ ์
กิจกรรม รวบรวมข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลด้านชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย
5. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับห้องสมุดดิจทิ ลั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม ยกระดับห้องสมุดดิจทิ ลั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

ราย

2,800,000

ครัวเรือน

5,700,000

ระบบ

1

ระบบ

1

แห่ง

100

ผัง

157

ระบบ

1

ฐาน

1

ฐาน

1

ฐาน

1

งบประมาณ
10.9819
10.9819
10.9819
143.2010
143.2010
143.2010
19.3600
19.3600
19.3600
8.8623
8.8623
8.8623
644.9627
617.1027
617.1027
617.1027
27.8600
27.8600
27.8600
12.4070
2.0000
2.0000
2.0000
10.4070
6.9370
6.9370
3.4700
3.4700
13.0000
13.0000
13.0000
13.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
6. กระทรวงสาธารณสุข
6.1 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
กิจกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลในการเฝ้ าระวัง
ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

69.5891
69.5891
69.5891
ระดับ

5

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.2 : ปรับเปลีย่ นคุณภาพกระบวนการทางาน/บริการภาครัฐ
สูร่ ะบบดิจทิ ลั อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ คงปลอดภัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนบริการอัจฉริยะ (Smart service) ของหน่วยงานภาครัฐทีใ่ ห้บริการ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเพิม่ ขึ้นต่อปี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ

กิจกรรม สนับสนุนการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และนาไปพัฒนาบริการดิจทิ ลั ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ฯ (DG) ได้
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannels)
กิจกรรม ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพิม่ ช่องทางให้บริการภาคประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ

470.0399
64.4000
20.0000
15.0000
คน

2,500

หน่วยงาน

30

15.0000
5.0000
5.0000
44.4000
15.4000

ร้อยละ

10

15.4000

100

29.0000
29.0000

ร้อยละ

2. กระทรวงมหาดไทย
2.1 กรมการปกครอง
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ในหน้าทีข่ องฝ่ ายปกครอง
กิจกรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3. กระทรวงยุตธิ รรม
3.1 สานักงานกิจการยุตธิ รรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและอานวยความยุตธิ รรมทางอาญา
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม

69.5891
2,462.9413

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1.1 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบทะเบียนสุขภาพ
(Healthcare Solution)
กิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบทะเบียนสุขภาพ (Healthcare Solution)
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Open Source
กิจกรรม การส่งเสริมการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Open Source
1.2 สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเชือ่ มโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ
(e - Government Platform)

งบประมาณ

66.5000
66.5000
66.5000
อาเภอ

878

บริการ

1

66.5000
34.3840
34.3840
34.3840
34.3840
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
4. กระทรวงวัฒนธรรม
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
150.8897
20.0000
20.0000

กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.2 กรมศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ระบบ

2

20.0000
121.3997
121.3997

กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจทิ ลั
4.3 สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ระบบ

3

121.3997
9.4900
9.4900

กิจกรรม การพัฒนาระบบดิจทิ ลั เพือ่ การบริหารจัดการและสร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

คน

800

9.4900

5. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

142.1607
5.0000
5.0000

กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (One Stop Service)
5.2 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการแพลตฟอร์ม CCTV เพือ่ การแก้ปญั หาจราจรและความมันคง
่
ในเมืองอัจฉริยะ

บริการ

1

5.0000
117.1607
60.0000

กิจกรรม พัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่ แก้ปญั หาจราจรและความมันคงในเมื
่
องอัจฉริยะ
โครงการที่ 2 : โครงการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และอุปกรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และอุปกรณ์ทางการแพทย์
5.3 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจทิ ลั ด้านการเกษตร

เมืองต้นแบบ

1

ต้นแบบ

8

60.0000
57.1607
57.1607
20.0000
20.0000

ระบบ

1

บริการ

1

กิจกรรม การนาเข้าข้อมูลรูปแปลงเกษตรผ่านระบบ (GISagro)
6. กระทรวงศึกษาธิการ
6.1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาแอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการท่องเทีย่ วของจังหวัดเชียงราย

20.0000
11.7055
11.7055
11.7055
11.7055
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จานวนบริการภาครัฐทีใ่ ห้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจหรือสนับสนุน
การดาเนินงานของภาครัฐ (G2GBC) ทีเ่ ชือ่ มโยงการใช้งานผ่านโครงสร้างพื้นฐานกลาง
ภาครัฐ (Government Share Infrastructure) ทัง้ ในส่วนของเครือข่าย GIN
บริการG-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ เติมในอนาคต
รวมเป็ นจานวนสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ
1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กิจกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2.1 สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลเชือ่ มโยงหน่วยงานภาครัฐ
(Government Information Network : GIN)
กิจกรรม ขยายความครอบคลุมถึงบริการเครือข่ายทีเ่ ชือ่ มโยงหน่วยงานภาครัฐ
เข้าด้วยกัน (Government Secured Intranet) ทัง้ ภายในกระทรวงเดียวกัน หรือ
ข้ามกระทรวงและระหว่างหน่วยงานทีม่ บี ริการภาครัฐร่วมกัน (Common Service)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud)
กิจกรรม ขยายการให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐให้ครอบคลุมส่วนราชการเพือ่ ให้
รองรับระบบงานภาครัฐสามารถใช้งานให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
โครงการที่ 3 : โครงการให้บริการซอฟแวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาครัฐ (G-SaaS)
กิจกรรม การให้บริการซอฟต์แวร์กลางหรือบริหารจัดการทีม่ มี าตรฐานและรองรับ
การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

1,308.3782

ร้อยละ

100

19.5706
19.5706
19.5706
19.5706
1,239.1660
1,239.1660
814.8600

จุดติดตัง้

4,500

814.8600

600

380.0000
380.0000

20

44.3060
44.3060

ระบบ

ระบบ

3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมการปกครอง
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ในหน้าทีข่ องฝ่ ายปกครอง
กิจกรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ดา้ นงานทะเบียน
4. กระทรวงวัฒนธรรม
4.1 กรมการศาสนา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
กิจกรรม โครงการพัฒนาศูนย์ข ้อมูลกลางด้านศาสนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน

งบประมาณ

18.3716
18.3716
18.3716
อาเภอ

878

18.3716
5.0000
5.0000
5.0000

ระบบ

1

5.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
5. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชือ่ มโยงข้อมูลทะเบียนเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สนับสนุนเกษตรไทย
กิจกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการเชือ่ มโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ตัวชี้วดั ที่ 3 : จานวนชุดข้อมูลเปิ ดในลักษณะ High-value dataset ทีม่ กี ารเปิ ดเผยเพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 20 ชุดข้อมูล
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ
กิจกรรม จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
2. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2.1 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทาข้อมูลเพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์การทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)
กิจกรรม จัดทาข้อมูลเพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

26.2700
26.2700
26.2700
ฐานข้อมูล

1

3. กระทรวงพาณิชย์
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพและจัดทามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิ ชย์
กิจกรรม สอบทาน ปรับปรุงข้อมูลด้านการพาณิ ชย์ และปรับปรุงระบบเชือ่ มโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูลแบบบูรณาการ

ชุดข้อมูล

3

ชุดข้อมูล

3

17.9751
3.5000
3.5000

ชุดข้อมูล

ร้อยละ

20

3.5000

100

15.0000
15.0000
15.0000
15.0000

4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมเพือ่ พัฒนา
ขีดความสามารถนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้งานภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

26.2700
65.8991
5.1500
5.1500
5.1500
5.1500
21.4751
17.9751
17.9751

2.2 สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data
and Big Data)
กิจกรรม ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนาข้อมูลเปิ ดภาครัฐ (Open Data) ไปใช้
ประโยชน์ได้ ทัง้ ในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจะมีผลต่อการพัฒนาสินค้าและ
บริการดิจทิ ลั และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น

งบประมาณ

24.2740
24.2740
24.2740
ระบบ

1

24.2740
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 4 : จานวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมทีม่ กี ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยและรับมือ
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 75 เป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

618.6241

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทาระบบวิเคราะห์ข ้อมูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์
หลักฐานโทรศัพท์มอื ถือ
กิจกรรม จัดทาระบบวิเคราะห์ข ้อมูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐาน
โทรศัพท์มอื ถือ

618.6241
203.2667
6.7500
ระบบ

1

โครงการที่ 2 : โครงการจัดทาระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข ้อมูลผู ้ใช้งาน
ทางเว็บไซต์
กิจกรรม จัดทาระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข ้อมูลผู ้ใช้งานทางเว็บไซต์
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ทม่ี คี าสังระงั
่ บการทาให้แพร่หลาย
กิจกรรม พัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ทม่ี คี าสังระงั
่ บการทาให้แพร่หลาย
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบสืบค้น วิเคราะห์ข ้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดหาระบบสืบค้น วิเคราะห์ข ้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
โครงการที่ 5 : โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวีดโี อ วิเคราะห์ข ้อมูลอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวีดโี อ วิเคราะห์ข ้อมูลอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
โครงการที่ 6 : โครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วดี โี อ
กิจกรรม จัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วดี โี อ
โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์ข ้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพือ่ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมันคงของชาติ
่
กิจกรรม จัดหาระบบศูนย์ข ้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพือ่ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมันคงของชาติ
่

6.7500
2.0000

ระบบ

1

ระบบ

1

ระบบ

1

ระบบ

1

40.0000

ระบบ

1

10.7000
10.7000
102.5667

ระบบ

1

102.5667

1.2 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างมันคง
่
ปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
กิจกรรม สนับสนุนการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างมันคงปลอดภั
่
ย
(Cybersecurity Missions)

งบประมาณ

2.0000
6.2500
6.2500
35.0000
35.0000
40.0000

415.3574
415.3574
หน่วยงาน

40

415.3574
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.3 : ให้ความรู แ้ ละเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้แก่
ประชาชนและผูท้ างานทุกสาขาอาชีพเพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชนมีความรู ค้ วามเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

218.0404
162.8473

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1.1 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อนิ เทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้
และรู เ้ ท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)
กิจกรรม สร้างความตระหนักในการใช้อนิ เทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู เ้ ท่าทัน
ภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจทิ ลั สูช่ มุ ชนในระดับตาบล
2.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม ส่งเสริมทักษะดิจทิ ลั รองรับ Thailand 4.0
2.3 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม ส่งเสริมทักษะดิจทิ ลั เพือ่ รองรับไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรม ให้ความรู แ้ ละเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้แก่ประชาชนและผู ้ทางาน
ทุกสาขาอาชีพเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
2.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
2.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั

งบประมาณ

12.3992
12.3992
12.3992
คน

3,500

คน

245,997

ร้อยละ

5

คน
คน

450
2,500

คน

4,100

คน

600

คน

60

คน

300

คน

25,000

12.3992
150.4481
113.6691
113.6691
113.6691
5.0540
5.0540
5.0540
6.3000
6.3000
1.5000
4.8000
3.0000
3.0000
3.0000
2.0960
2.0960
2.0960
0.1450
0.1450
0.1450
2.6200
2.6200
2.6200
1.2960
1.2960
1.2960

23

หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม โครงการ Digital age for Thai population
2.12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศดิจทิ ลั ของหน่วยงานภาครัฐ
และสนับสนุนการเข้าถึงสือ่ คลังความรู ้ และแหล่งเรียนรู ด้ จิ ทิ ลั ของภาคประชาชน
2.13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม ให้ความรู แ้ ละเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้แก่ประชาชนและผู ้ทางาน
ทุกสาขาอาชีพ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

คน

800

คน

2,000

คน

200

คน

500

2.3400
2.3400
2.3400
3.9560
3.9560
3.9560
2.5000
2.5000
2.5000
4.4720
4.4720
4.4720

300

3.0000
3.0000
3.0000

คน

ตัวชี้วดั ที่ 2 : สัดส่วนการจ้างงานบุคลากรดิจทิ ลั (ICT Professional) ต่อการจ้างงานทัง้ หมด
เพิม่ ขึ้นไม่ตา่ กว่า ร้อยละ 2.1
1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1.1 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรความเชีย่ วชาญดิจทิ ลั เฉพาะด้าน
กิจกรรม การพัฒนาความเชีย่ วชาญดิจทิ ลั เฉพาะด้าน
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุค Thailand 4.0
2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม จัดการฝึ กอบรมและสอบประกาศนียบัตร

งบประมาณ

55.1931

คน

2,000

ราย

3,530

คน

200

คน

7,600

คน

100

33.6180
33.6180
33.6180
33.6180
21.5751
3.5100
3.5100
3.5100
2.5000
2.5000
2.5000
14.5651
14.5651
14.5651
1.0000
1.0000
1.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงดิจทิ ลั และสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีในการดาเนิ นธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละของมูลค่าพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 4 ต่อปี

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

246.3302
168.3185

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1.1 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู ้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันสาหรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การส่งเสริมผู ้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
สาหรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั

133.9536
60.0000
20.0000
ราย/ผลิตภัณฑ์

5

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงสารสนเทศ (Open ERP Platform)
เพือ่ ธุรกิจดิจทิ ลั (Open ERP Platform for e-Commerce)
กิจกรรม การพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงสารสนเทศ (Open ERP Platform)
เพือ่ ธุรกิจดิจทิ ลั (Open ERP Platform for e-Commerce)

ราย

2,000

ราย

2,000

2. กระทรวงพาณิชย์
2.1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการพาณิ ชย์ดจิ ทิ ลั เพือ่ พัฒนาและส่งเสริม SMEs สูส่ ากล
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมพาณิ ชย์ดจิ ทิ ลั
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั

20.0000
73.9536
25.5108

คน

5,000

โครงการที่ 2 : โครงการอานวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์
(e-Trade Facilitation)
กิจกรรม อานวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ (e-Trade
Facilitation)

20.0000
20.0000

1.2 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเชือ่ มันในการท
่
าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Thailand e-Commerce Sustainability)
กิจกรรม ส่งเสริมความเชือ่ มันในการท
่
าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand
e-Commerce Sustainability)

20.0000
20.0000

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการชุมชนใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Entrepreneur Total Digital Services)
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการชุมชนใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Entrepreneur Total Digital Services)

งบประมาณ

25.5108
48.4428

ระบบ

1

ราย

4,000

คน

250

48.4428
33.8334
33.8334
33.8334
33.8334
0.5315
0.5315
0.5315
0.5315
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 2 : สัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้าออนไลน์เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

78.0117

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1.1 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทามาตรการและสิทธิประโยชน์สาหรับผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กิจกรรม การจัดทามาตรการและสิทธิประโยชน์สาหรับผู ้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

45.5000
45.5000
5.5000
ราย

50

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ ระบบนิเวศสาหรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(Smart City)
กิจกรรม การพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ ระบบนิเวศสาหรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Smart City)
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจติ อล
2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม เพิม่ ขีดความสามารในการเเข่งขันในเชิงดิจทิ ลั และสร้างความเชือ่ มัน่
ในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
2.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม โครงการยกระดับธุรกิจในยุค Marketing 4.0
2.5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาระบบสนับสนุนการทาพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดภาคใต้ตอนบนโดยใช้ “ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน”เป็ นฐาน
2.6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการปฏิรูปองค์กรสูธ่ ุรกิจยุคดิจทิ ลั

งบประมาณ

5.5000
40.0000

ระบบ

2

ร้อยละ

5

โครงการ

1

คน

600

40.0000
32.5117
5.3742
5.3742
5.3742
4.6200
4.6200
4.6200
4.1326
4.1326
4.1326

คน

80

ราย

2,000

2.5000
2.5000
2.5000
10.1496
10.1496
10.1496

50

5.7353
5.7353
5.7353

ราย
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านสังคมดีข้ ึนไม่นอ้ ยกว่า 2 อันดับ ตามการจัดอันดับของ Network Readiness Index : NRI
แนวทางการดาเนิ นงาน 1.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนผูใ้ ช้บริการศูนย์บริการของภาครัฐ/ศูนย์ดิจทิ ลั ชุมชนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 400,000 คนต่อปี
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิ ลั
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู ้
ICT ชุมชน และศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน
โครงการ : โครงการบริการอินเทอร์เน็ ตสาธารณะสู่ชุมชน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

33,307,000
28,936,400
28,936,400
28,936,400
4,370,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,370,600
457,760,000
457,760,000
457,760,000
457,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการขับเคลื่อนสู่ศูนย์ดิจทิ ลั ชุมชน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นศูนย์การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั ชุมชน

27,000,000 บาท
27,000,000 บาท
27,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจทิ ลั แบบบูรณาการ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

84,711,500
84,711,500
84,711,500
84,711,500
84,711,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 6,004 หน่วย)
(2) ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จานวนฐานข้อมูลที่สาคัญในรูปแบบดิจทิ ลั เพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ
แล้วเสร็จ ไม่นอ้ ยกว่า 4 สาขา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศมาตรฐานคุณภาพชีวติ คนพิการ
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 147 รายการ (รวม 453 หน่วย)
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

83,711,500 บาท
1,000,000 บาท

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,500,000 บาท

15,660,600
5,265,000
5,265,000
3,217,600
1,080,000
967,400
10,395,600
10,395,600
10,395,600
10,395,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,395,600 บาท
10,981,900
10,981,900
8,400,000
8,400,000
2,581,900
2,581,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28

กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุสานักงาน
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 4,000 หน่วย)
(2) โปรแกรมระบบภูมสิ ารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสุดสาหรับงานภูมสิ ารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(4) ระบบมาตรฐานในการแลกเปลีย่ นข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ESB
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(5) พัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(6) พัฒนาระบบรายงานพื้นที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

143,201,000 บาท
74,401,000 บาท
56,762,800 บาท
37,485,000 บาท
15,384,000 บาท
2,323,800 บาท
470,000 บาท
1,100,000 บาท
17,638,200 บาท
17,638,200 บาท
68,800,000 บาท
68,800,000 บาท
68,800,000 บาท
68,800,000 บาท
23,000,000 บาท
2,000,000 บาท

2,800,000 บาท

35,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
19,360,000
19,360,000
19,360,000
19,360,000
19,360,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19,360,000 บาท
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สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

8,862,300
8,862,300
8,862,300
8,862,300
8,862,300

(1) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 2
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบสารสนเทศทีด่ นิ เพือ่ การบริการ (ระยะที่ 2) แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจทิ ลั ด้านการผังเมือง
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลดิจทิ ลั ด้านการผังเมือง
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมระบบสือ่ สาระองค์ความรูด้ า้ นศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมระยะที่ 2

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,862,300 บาท

617,102,700
617,102,700
617,102,700
617,102,700
617,102,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

617,102,700 บาท
2,805,013,000
561,002,600
617,102,700
841,503,700
785,404,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
27,860,000 บาท
27,860,000 บาท
27,860,000 บาท

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
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ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการฐานข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการฐานข้อมูลชาติพนั ธุ ์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

6,937,000
6,937,000
6,937,000
6,937,000
3,470,000
3,470,000
3,470,000
3,470,000

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการยกระดับห้องสมุดดิจทิ ลั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา

13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
800,000 บาท
1,772,100 บาท
20,000 บาท
10,407,900 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 398 หน่วย)
(2) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพือ่ เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ
(3) โปรแกรมบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายเสมือนจริง
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด
(4) โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Arc GIS Online) พร้อมชุดข้อมูลสถานที่
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

69,589,100
69,589,100
69,589,100
69,589,100
69,589,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,075,100 บาท

16,985,000 บาท
4,400,000 บาท
14,196,000 บาท
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(5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS Image Web Server และ
GIS Data Server) ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด
(6) ชุดระบบคอมพิวเตอร์สาหรับทาระบบแบบจาลอง (Virtualization) ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด
(7) ระบบติดตามรถสอบสวนโรคผ่านดาวเทียม (GPS) ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ
(8) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบตั กิ ารแบบรวมศูนย์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ
(9) ชุดบริหารจัดการข้อมูลระบบผูเ้ ดินทาง ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

4,000,000 บาท
1,235,000 บาท
1,500,000 บาท
6,900,000 บาท
6,298,000 บาท

แนวทางการดาเนิ นงาน 1.1.2 : ปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทางาน/บริการภาครัฐสู่ระบบดิจทิ ลั
อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ คงปลอดภัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนบริการอัจริยะ (Smart service) ของหน่ วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนหน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบทะเบียนสุขภาพ
(Healthcare Solution)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Open Source
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ
(e - Government Platform)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannels)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,400,000
15,400,000
15,400,000
15,400,000
29,000,000
29,000,000
29,000,000
29,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Server
: SAS) ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

66,500,000
66,500,000
66,500,000
66,500,000
66,500,000

กระทรวงยุตธิ รรม
สานักงานกิจการยุตธิ รรม
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารและอานวยความยุตธิ รรมทางอาญา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารและอานวยความยุตธิ รรมทางอาญา
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

34,384,000
34,384,000
34,384,000
34,384,000
34,384,000

กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการสร้างอาชีพด้านวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
Thai Culture 4.0
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลเสมือนจริงรากวัฒนธรรมบน
อุปกรณ์สอ่ื สารเคลือ่ นที่
กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ม้ รดกศิลปวัฒนธรรมเพือ่ ประชาชน
ด้วย QR Code และหรือ AR Code
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการห้องสมุดดิจทิ ลั หอสมุดแห่งชาติ
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพือ่ ประชาชน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

66,500,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

34,384,000 บาท

20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
12,000,000 บาท
8,000,000 บาท

121,399,700 บาท
121,399,700 บาท
20,000,000 บาท
61,399,700 บาท
40,000,000 บาท

33

สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจทิ ลั เพือ่ การบริหารจัดการ
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(4) วัสดุสานักงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบบริการ One Stop Service แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการแพลตฟอร์ม CCTV เพื่อการแก้ปญั หาจราจรและความมัน่ คง
ในเมืองอัจฉริยะ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการเทคโนโลยีดิจทิ ลั และอุปกรณ์ทางการแพทย์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

9,490,000
9,490,000
9,490,000
9,490,000
9,490,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,490,000 บาท

5,000,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
600,000 บาท
144,800 บาท
720,000 บาท
35,200 บาท
3,500,000 บาท
3,500,000 บาท
3,500,000 บาท
3,500,000 บาท
3,500,000 บาท

60,000,000 บาท
60,000,000 บาท
60,000,000 บาท
60,000,000 บาท
57,160,700 บาท
57,160,700 บาท
57,160,700 บาท
57,160,700 บาท
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สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจทิ ลั ด้านการเกษตร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการแอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) เพือ่ ส่งเสริม
ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วของจังหวัดเชียงราย

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

บาท
บาท
บาท
บาท

11,705,500 บาท
11,705,500 บาท
11,705,500 บาท
11,705,500 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 : จานวนบริการภาครัฐที่ให้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจหรือสนับสนุ นการดาเนิ นงานของภาครัฐ
(G2GBC) ที่เชื่อมโยงการใช้งานผ่านโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Shared Infrastructure)
ทัง้ ในส่วนของเครือข่าย GIN บริการ G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต
รวมเป็ นจานวนสะสมไม่นอ้ ยกว่า 20 บริการ
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) การพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่ วยงานภาครัฐ
(Government Information Network : GIN)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

19,570,600
19,570,600
19,570,600
19,570,600
19,570,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19,570,600 บาท

814,860,000
814,860,000
814,860,000
814,860,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการให้บริการซอฟแวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตภาครัฐ (G-SaaS)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์และจัดเก็บพิกดั บ้าน (House GIS)
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลกลางด้านศาสนา
ในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตร
อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อสนับสนุ นเกษตรไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

380,000,000
380,000,000
380,000,000
380,000,000
44,306,000
44,306,000
44,306,000
44,306,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,371,600
18,371,600
18,371,600
18,371,600
18,371,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,371,600 บาท

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท

26,270,000 บาท
26,270,000 บาท
26,270,000 บาท
26,270,000 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 3 : จานวนชุดข้อมูลเปิ ดในลักษณะ High-value datasets ที่มีการเปิ ดเผยเพิ่มขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 20 ชุดข้อมูล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data and
Big Data)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงพาณิ ชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและจัดทามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิ ชย์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) พัฒนาคุณภาพและจัดทามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

5,150,000
5,150,000
5,150,000
5,150,000
5,150,000
5,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,975,100 บาท
17,975,100 บาท
17,975,100 บาท
17,975,100 บาท

3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าใช้จ่ายในพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลโครงข่ายสถานี CORS
และให้บริการข้อมูลค่าแก้ความคลาดเคลือ่ น แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
ตัวชี้วดั ที่ 4 : จานวนหน่ วยงานภาครัฐระดับกรมที่มีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและรับมือจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เพิ่มจากร้อยละ 75 เป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ : โครงการจัดทาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐาน
โทรศัพท์มอื ถือ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
โครงการ : โครงการจัดทาระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลผูใ้ ช้งานทางเว็บไซต์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลผูใ้ ช้งานทางเว็บไซต์
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ท่มี ีคาสัง่ ระงับการทาให้แพร่หลาย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ทม่ี คี าสัง่ ระงับการทาให้แพร่หลาย
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

24,274,000 บาท
24,274,000 บาท
24,274,000 บาท
9,774,000 บาท

14,500,000 บาท

6,750,000 บาท
6,750,000 บาท
6,750,000 บาท
6,750,000 บาท
6,750,000 บาท
6,750,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
6,250,000 บาท
6,250,000 บาท
6,250,000 บาท
6,250,000 บาท
6,250,000 บาท
6,250,000 บาท
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โครงการ : โครงการจัดหาระบบสืบค้น วิเคราะห์ขอ้ มูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบสืบค้น วิเคราะห์ขอ้ มูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
โครงการ : โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวีดีโอ วิเคราะห์ขอ้ มูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบสืบค้นเสียงในคลิปวีดโี อ วิเคราะห์ขอ้ มูลอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
โครงการ : โครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วีดีโอ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วดี โี อ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
โครงการ : โครงการศูนย์ขอ้ มูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมัน่ คงของชาติ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ศูนย์ขอ้ มูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพือ่
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมันคงของชาติ
่
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

35,000,000 บาท
35,000,000 บาท
35,000,000 บาท
35,000,000 บาท
35,000,000 บาท
35,000,000 บาท
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
10,700,000 บาท
10,700,000 บาท
10,700,000 บาท
10,700,000 บาท
10,700,000 บาท
10,700,000 บาท
102,566,700 บาท
102,566,700 บาท
102,566,700 บาท
102,566,700 บาท
102,566,700 บาท

102,566,700 บาท
128,578,900 บาท
26,012,200 บาท
102,566,700 บาท
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สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการดาเนิ นนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างมัน่ คงปลอดภัย
(Cybersecurity Missions)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าพัฒนาระบบ Cybersecurity Missions แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

415,357,400 บาท
415,357,400 บาท
415,357,400 บาท
51,072,200 บาท
364,285,200 บาท
364,285,200 บาท

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.3 : ให้ความรู แ้ ละเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้แก่ประชาชนและผูท้ างาน
ทุกสาขาอาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชนมีความรู ค้ วามเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อนิ เทอร์เน็ ตให้เสริมสร้างรายได้
และรู เ้ ท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจทิ ลั ชุมชนระดับตาบล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการพัฒนาต่อยอดและสร้างเครือข่ายการดาเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วบนโลกไซเบอร์ดว้ ยระบบ ecosystem

12,399,200 บาท
12,399,200 บาท
12,399,200 บาท
12,399,200 บาท

113,669,100 บาท
113,669,100 บาท
113,669,100 บาท
5,054,000 บาท
5,054,000 บาท
5,054,000 บาท
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มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะดิจทิ ลั เพือ่ รองรับไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป
่
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
2) ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู แ้ ละเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ให้กบั ประชาชนและผูท้ างานทุกสาขาอาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการสร้างสือ่ โฆษณาในยุคดิจทิ ลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของประชาชน
ในพื้นทีส่ ามเหลีย่ มอันดามัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพือ่ การประกอบวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สาหรับประชาชนในจังหวัดลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู แ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
สาหรับบุคลากรภาครัฐนักศึกษา ประชาชนในจังหวัดสกลนคร เพือ่ รองรับ
ประเทศไทย 4.0

6,300,000 บาท
6,300,000 บาท

1,500,000 บาท
4,800,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
2,096,000 บาท
2,096,000 บาท
2,096,000 บาท
145,000 บาท
145,000 บาท
145,000 บาท
2,620,000 บาท
2,620,000 บาท
2,620,000 บาท
1,296,000 บาท
1,296,000 บาท
1,296,000 บาท
2,340,000 บาท
2,340,000 บาท
1,000,000 บาท

1,340,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ Digital economy Startup
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ Digital age for Thai population
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศดิจทิ ลั
ของหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนการเข้าถึงสือ่ คลังความรู ้ และ
แหล่งเรียนรู ด้ จิ ทิ ลั ของภาคประชาชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการแพลตฟอร์มการสือ่ สารแบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
เกษตรกรสู งวัยเพือ่ ยกระดับเกษตรกรไทยมุง่ สู่ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั ที่ 2 : สัดส่วนการจ้างงานบุคลากรดิจทิ ลั (ICT Professional) ต่อการจ้างงานทัง้ หมด
เพิ่มขึ้นเป็ นไม่ตา่ กว่า ร้อยละ 2.1
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรความเชี่ยวชาญดิจทิ ลั เฉพาะด้าน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ
Digital Economy

3,956,000 บาท
3,956,000 บาท
3,956,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
4,472,000 บาท
4,472,000 บาท
4,472,000 บาท

4,472,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

33,618,000
33,618,000
33,618,000
33,618,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,510,000 บาท
3,510,000 บาท
3,510,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุค Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการฝึ กอบรม Mikrotik Certified Network Associate
(MTCNA) พร้อมสอบประกาศนียบัตรเพือ่ พัฒนากาลังคนด้าน ICT
ในการรองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั

2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
14,565,100 บาท
14,565,100 บาท
14,565,100 บาท

14,565,100 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงดิจทิ ลั และสร้างความเชื่อมัน่
ในการใช้เทคโนโลยีในการดาเนิ นธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละของมูลค่าพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce) เพิ่มขี้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการส่งเสริมผูป้ ระกอบการและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันสาหรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสารสนเทศ (Open ERP Platform)
เพื่อธุรกิจดิจทิ ลั (Open ERP Platform for e-Commerce)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

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

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการชุมชนใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั
(Entrepreneur Total Digital Services)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมความเชื่อมัน่ ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
(Thailand e-Commerce Sustainability)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการอานวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอเิ ล็กทรอนิ กส์
(e-Trade Facilitation)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

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

บาท
บาท
บาท
บาท

25,510,800
25,510,800
25,510,800
25,510,800

บาท
บาท
บาท
บาท

48,442,800
48,442,800
48,442,800
48,442,800

บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงพาณิ ชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการพาณิ ชย์ดิจทิ ลั เพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs สู่สากล
1. งบรายจ่ายอื่น

33,833,400 บาท
33,833,400 บาท

1) พัฒนาตลาดกลางพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศ
Moc Single E-commerce ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิ ชย์ดจิ ทิ ลั

16,873,000 บาท
16,960,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยให้บริการเคลือ่ นทีก่ ารวางแผนกลยุทธ์ดา้ นธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

531,500 บาท
531,500 บาท
531,500 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 2 : สัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการจัดทามาตรการและสิทธิประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิ เวศสาหรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Smart City)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู แ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ชุมชน
สู่ประเทศไทย 4.0
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการสร้างดิจทิ ลั คอนเทนท์และทักษะ
การใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับธุรกิจในยุค Marketing 4.0

5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,374,200 บาท
5,374,200 บาท
5,374,200 บาท
4,620,000 บาท
4,620,000 บาท
4,620,000 บาท
4,132,600 บาท
4,132,600 บาท
4,132,600 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สาหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดภาคใต้ตอนบนโดยใช้ “ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน”
เป็ นฐาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับ
การปฏิรูปองค์กรสู่ธุรกิจยุคดิจทิ ลั

10,149,600 บาท
10,149,600 บาท
10,149,600 บาท

10,149,600 บาท
5,735,300 บาท
5,735,300 บาท
5,735,300 บาท
5,735,300 บาท

แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

15,973,002,800 บาท
17,188,751,200 บาท

1. วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ โดยสนับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรมทีส่ ามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ ส่งเสริมงานวิจยั ให้ได้มาซึง่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบเพือ่ ทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ สนับสนุนการวิจยั และ
นวัตกรรมเพือ่ นาไปแก้ปญั หาสังคมและความมันคงของชุ
่
มชน สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจยั สถาบันการศึกษา
สถาบันวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ เพิม่ จานวนบุคลากรด้านการวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ และตรงกับความต้องการ
ของทุกภาคส่วน นาองค์ความรู ท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั และพัฒนาไปใช้เพือ่ อ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิม่
ประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. ขอบเขตการดาเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชนทัง้ ประเทศ
2.2 พื้นทีด่ าเนินการ : ทัวประเทศ
่
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเทศไทยมีระบบวิจยั และนวัตกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ เป็ นกลไกขับเคลือ่ นสาคัญในการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยผลงานวิจยั และนวัตกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ และจุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและอย่างยังยื
่ น
4. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : 1) สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง : 16 กระทรวง 146 หน่ วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง 1 หน่ วยงานของรัฐสภา 1 หน่ วยงานของศาล 2 หน่ วยงานอิสระของรัฐ
5 รัฐวิสาหกิจ 1 สภากาชาดไทย และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (รวมทัง้ สิ้น 159 หน่ วยงาน)
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนงานความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา ฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม

ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ

เป้ าหมายที่ 2 : เพิม่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับ

แผนพัฒนา ฯ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
1.3 : สัดส่วนของการลงทุนการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศร้อยละ 55
2.2 : ผลงานวิจยั และเทคโนโลยีพร้อมใช้ทถ่ี ูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กบั
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทัง้ หมด
2.3 : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนา มีจานวนเพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี

เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที่ 1 : เพิม่ ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่

ที่ 2.4 : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม

ฉบับที่ 12 ที่ 1.3 : สัดส่วนการ

1.3 : สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน

สาหรับผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ ารทีผ่ ลิตได้เอง
ภายในประเทศมีจานวนเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 20

ลงทุนงานวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง/
สะสมองค์ความรู ้ เป็ นร้อยละ 25

เป็ นร้อยละ 20
1.4 : จานวนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาเพิม่ เป็ น 25 คนต่อประชากร

เป้ าหมายที่ 2 : การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่

เป้ าหมายที่ 3 : วิจยั และพัฒนา

แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ
ประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ี

10,000 คน

ศักยภาพ

เป้ าหมายที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุนการวิจยั
และนวัตกรรม
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม
งบประมาณ ปี 2561 จานวน 17,188.7512 ล้านบาท
เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : มีนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด

ตัวชี้วดั

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วดั

โครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มของรัฐบาล จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 โครงการ

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
27. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
29. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
30. มหาวิทยาลัยมหิดล
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
32. มหาวิทยาลัยบูรพา
33. มหาวิทยาลัยทักษิณ
34. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
36. มหาวิทยาลัยพะเยา
37. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
38. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
41. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
42. มหาวิทยาลัยศิลปากร
43. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ

งบประมาณ
1,786.0750 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.2 : บัญชีนวัตกรรมและบัญชีสง่ิ ประดิษฐ์

ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
2. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ

21. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
24. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ
เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 รายการ

มีจานวนนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ทข่ี ้นึ บัญชี จานวนไม่นอ้ ยกว่า
80 รายการ

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. กองบัญชาการกองทัพไทย
2. กองทัพอากาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

1. กรมการข ้าว
2. กรมพัฒนาที่ดนิ
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
2. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยพะเยา
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ
467.2436 ล้านบาท

งบประมาณ
393.5220 ล้านบาท

งบประมาณ
89.6000 ล้านบาท

53

แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม (ต่อ)
เป้ าหมายที่ 2 : การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ที่ 2.3 : แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นทีช่ มุ ชน/สังคมไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50 ของผลงานทัง้ หมด

ประชาชนไม่ตา่ กว่า ร้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด

ตัวชี้วดั ที่ 2.2 : องค์ความรูท้ ส่ี ามารถนาไปแก้ปญั หาสังคม ชุมชน ความมันคง
่ สิง่ แวดล ้อม และคุณภาพชีวติ ประชาชนในเรื่องสาคัญตามนโยบายรัฐบาล
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ประเด็น

แนวทางที่ 2.1.1 : วิจยั และพัฒนา

แนวทางที่ 2.2.1 : วิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

แนวทางที่ 2.3.1 : การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

ผลงานวิจยั ที่สามารถนาส่งเป็ นแนวทางเพือ่ กาหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานที่รบั ผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70
ของโครงการ

ผลงานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 70 ของโครงการ

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : นวัตกรรมทีภ่ าครัฐนาไปใช้บริการ

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

งบประมาณ

เพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการ
พัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

ผลงานวิจยั ที่สามารถสร้างนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมสาหรับผูส้ ู งอายุและ
ผู พ้ กิ ารภาครัฐร้อยละ 60 ของโครงการ

สานักนายกรัฐมนตรี
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

งบประมาณ
397.8316 ล้านบาท

กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพเรือ
2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง
1. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมพัฒนาที่ดนิ
กระทรวงยุติธรรม
1. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย (องค์การมหาชน)
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ
2,758.6368 ล้านบาท

35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
41. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
42. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
44. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
45. มหาวิทยาลัยมหิดล
46. มหาวิทยาลัยบูรพา
47. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
50. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
51. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53. มหาวิทยาลัยศิลปากร
54. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. กรมอนามัย
4. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
5. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุ นการวิจยั

สานักนายกรัฐมนตรี
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
2. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข ้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมพัฒนาที่ดนิ
5. กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
2. กรมป่ าไม ้
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
2. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

งบประมาณ
2,961.3773 ล้านบาท

61. มหาวิทยาลัยบูรพา
62. มหาวิทยาลัยทักษิณ
63. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
66. มหาวิทยาลัยพะเยา
67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
68. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
70. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71. มหาวิทยาลัยศิลปากร
72. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
73. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่ วยงานของรัฐสภา
1. สถาบันพระปกเกล ้า
หน่ วยงานของศาล
1. สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
รัฐวิสาหกิจ
1. การเคหะแห่งชาติ
2. องค์การสวนสัตว์
3. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม (ต่อ)
เป้ าหมายที่ 3 : วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : องค์ความรูท้ ไ่ี ด้สามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร้อยละ 50

ตัวชี้วดั ที่ 3.2 : องค์ความรูส้ ามารถนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50

แนวทางที่ 3.1.1 : วิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

แนวทางที่ 3.2.1 : วิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

โครงการวิจยั ทีส่ ามารถกาหนดแนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50

โครงการวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จสามารถยืน่ ตีพมิ พ์ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

งบประมาณ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
2. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข ้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
5. กรมพัฒนาที่ดนิ
6. กรมวิชาการเกษตร
7. กรมหม่อนไหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
2. กรมป่ าไม ้
กระทรวงพาณิ ชย์
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
5. สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
6. สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
11. มหาวิทยาลัยนครพนม
12. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
51. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ
1,407.8118 ล้านบาท

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
65. มหาวิทยาลัยบูรพา
66. มหาวิทยาลัยทักษิณ
67. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
70. มหาวิทยาลัยพะเยา
71. สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒั นา
72. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
73. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
75. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
76. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
77. มหาวิทยาลัยศิลปากร
78. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
80. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. กรมสุขภาพจิต
5. กรมอนามัย
6. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
2. องค์การสวนสัตว์
3. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
4. องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั
สภากาชาดไทย
1. สภากาชาดไทย

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
1. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ความรู ้ (องค์การมหาชน)
2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สถาบันการพลศึกษา
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1. กรมการข ้าว
3. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
2. กรมประมง
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
3. กรมปศุสตั ว์
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. กรมพัฒนาที่ดนิ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5. กรมวิชาการเกษตร
5. สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
6. กรมหม่อนไหม
(องค์การมหาชน)
7. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง กระทรวงศึกษาธิการ
(องค์การมหาชน)
1. สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงศึกษาธิการ
1. กรมทางหลวง
2. สานักงานคณะกรรมการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. กรมป่ าไม ้
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และพันธุ พ์ ชื
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กระทรวงพาณิ ชย์
8. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ 9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาชน)
11. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
กระทรวงยุติธรรม
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. สานักงานกิจการยุติธรรม

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณ
2,537.1711 ล้านบาท

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
70. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
71. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
72. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
73. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
75. มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
76. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
77. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1. กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2. กรมควบคุมโรค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
5. กรมสุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 6. กรมอนามัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานัก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี 1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มนุษยชนแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
รัฐวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. องค์การสวนสัตว์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหาร 1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั
ลาดกระบัง
สภากาชาดไทย
69. มหาวิทยาลัยพะเยา
1. สภากาชาดไทย

57

แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม (ต่อ)
เป้ าหมายที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 4.1 : หน่วยงานทีส่ ามารถรับรองมาตรฐานการวิจยั

ตัวชี้วดั ที่ 4.2 : ต้นทุนของผูป้ ระกอบการของไทยในการขอรับรอง

ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

มาตรฐาน/การดาเนินการวิจยั และพัฒนาลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 10

แนวทางที่ 4.1.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั

แนวทางที่ 4.2.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐาน

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่
หน่ววยงานเจ้
ยงานเจ้าาภาพ
ภาพ ::
1.1. สานั
สานักงานคณะกรรมการ
กงานคณะกรรมการ
วิจวิยั จแห่
ยั แห่งชาติ
งชาติ
2.2. สสานัานักกงาน
งาน
คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการนโยบาย
วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
และนวั
ต
กรรม
และนวัตกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วดั ที่ 4.3 : บุคลากรด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็ น 100,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 4.4 : อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

แนวทางที่ 4.3.1 : พัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม

แนวทางที่ 4.4.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรม

การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี

ร้อยละ 20 ของโครงสร้างพื้นฐานวิจยั และนวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน
ขึ้นไป

อุตสาหกรรม

จานวนหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การรับรองหรือขึ้นทะเบียน
มาตรฐานการวิจยั เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยพะเยา
กระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณ
209.7862 ล้านบาท

ผูร้ บั บริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรอง
มาตรฐาน) เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนครพนม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. มหาวิทยาลัยพะเยา
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณ
243.7571 ล้านบาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
2. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั

งบประมาณ
2,405.7664 ล้านบาท

สานักนายกรัฐมนตรี
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
4. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. มหาวิทยาลัยนครพนม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16. มหาวิทยาลัยมหิดล

17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สภากาชาดไทย
1. สภากาชาดไทย

งบประมาณ
1,530.1723 ล้านบาท
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6. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงาน และงบประมาณ
6.1 เป้ าหมายที่ 1 วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
6.1.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 มีนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของผลงาน
ทัง้ หมด
6.1.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วดั ที่ 1 โครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มของรัฐบาล จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 โครงการ
ตัวชี้วดั ที่ 2 ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
6.1.1.2 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 บัญชีนวัตกรรมและบัญชีส่งิ ประดิษฐ์
ตัวชี้วดั ที่ 1 รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ
เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 รายการ
ตัวชี้วดั ที่ 2 มีจานวนนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ทข่ี ้นึ บัญชี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 รายการ
6.2 เป้ าหมายที่ 2 การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
6.2.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 นวัตกรรมทีภ่ าครัฐนาไปใช้บริการประชาชนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 15
ของผลงานทัง้ หมด
6.2.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 วิจยั และพัฒนาเพื่อความมัน่ คง สังคม และการพัฒนา
ที่ยงั ่ ยืน
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ
และผูพ้ กิ ารภาครัฐร้อยละ 60 ของโครงการ
6.2.2 ตัวชี้วดั ที่ 2 องค์ความรูท้ ส่ี ามารถนาไปแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ความมัน่ คง สิง่ แวดล้อม
และคุณภาพชีวติ ประชาชนในเรื่องสาคัญตามนโยบายรัฐบาล ไม่นอ้ ยกว่า 5 ประเด็น
6.2.2.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 วิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนาส่งเป็ นแนวทางเพื่อกาหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ
6.2.3 ตัวชี้วดั ที่ 3 แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นทีช่ มุ ชน/สังคม ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50
ของผลงานทัง้ หมด
6.2.3.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาชุมชน
และสังคม และเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมร้อยละ 70 ของโครงการ

2,736,440,600 บาท
2,736,440,600 บาท
2,253,318,600 บาท
1,786,075,000 บาท
467,243,600 บาท
483,122,000 บาท
393,522,000 บาท
89,600,000 บาท
6,117,845,700 บาท
397,831,600 บาท
397,831,600 บาท
397,831,600 บาท
2,758,636,800 บาท
2,758,636,800 บาท
2,758,636,800 บาท
2,961,377,300 บาท
2,961,377,300 บาท
2,961,377,300 บาท
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6.3 เป้ าหมายที่ 3 วิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
6.3.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 องค์ความรูท้ ไ่ี ด้สามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ร้อยละ 50
6.3.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 วิจยั พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ที่มีศกั ยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม

3,944,982,900 บาท
1,407,811,800 บาท
1,407,811,800 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 โครงการวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จสามารถยืน่ ตีพมิ พ์ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50
6.3.2 ตัวชี้วดั ที่ 2 องค์ความรูส้ ามารถนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ร้อยละ 50
6.3.2.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 วิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนิ นงานของหน่ วยงาน

1,407,811,800 บาท
2,537,171,100 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 โครงการวิจยั ทีส่ ามารถกาหนดแนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50
6.4 เป้ าหมายที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
6.4.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 หน่วยงานทีส่ ามารถรับรองมาตรฐานการวิจยั ต้านต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
6.4.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 จานวนหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจยั เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
6.4.2 ตัวชี้วดั ที่ 2 ต้นทุนของผูป้ ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การดาเนินการวิจยั
และพัฒนาลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 10
6.4.2.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผูร้ บั บริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี
6.4.3 ตัวชี้วดั ที่ 3 บุคลากรด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็ น 100,000 คน
6.4.3.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
6.4.4 ตัวชี้วดั ที่ 4 อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี

2,537,171,100 บาท

6.4.4.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 20 ของโครงสร้างพื้นฐานวิจยั และนวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกัน
ระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป

2,537,171,100 บาท

4,389,482,000
209,786,200
209,786,200
209,786,200

บาท
บาท
บาท
บาท

243,757,100 บาท
243,757,100 บาท
243,757,100 บาท
2,405,766,400
2,405,766,400
2,405,766,400
1,530,172,300

บาท
บาท
บาท
บาท

1,530,172,300 บาท
1,530,172,300 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
สานักนายกรัฐมนตรี
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสม
สร้างองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
โครงการ : โครงการวิจยั สมองเสื่อมอัลไซเมอร์
ครบวงจรในคนไทย
2. สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการต่อยอดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และอาหารเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเกษตรกรไทยผ่านแหล่งเรียนรูส้ าธารณะ

งบดาเนิ นงาน
916.0234
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
802.2130 12,796.2299
2,674.2849
502.3305
493.9605
351.0071
-

รวม
17,188.7512
502.3305
493.9605
351.0071

-

-

68.2861

-

68.2861

-

-

74.6673

-

74.6673

-

-

8.3700

-

8.3700

-

-

3.0500

-

3.0500

โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางจัดทาดัชนี
ชี้วดั ขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์
ของประเทศ (Thailand Crativity Index)

-

-

3.3200

-

3.3200

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
(Craft)
กระทรวงกลาโหม

-

-

2.0000

-

2.0000

1. กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เพื่อการป้ องกันประเทศ
3. กองทัพอากาศ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เพื่อการป้ องกันประเทศ

-

12.0910
0.3210
0.3210
11.7700
11.7700

744.3590
-

25.9926
-

782.4426
0.3210
0.3210

25.9926
25.9926

25.9926
25.9926

-

11.7700
11.7700

-

-

744.3590

-

744.3590

-

-

744.3590

-

744.3590

62

หน่วย : ล้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอื่น
5.8606
1.7120
1.7120

รวม
5.8606
1.7120
1.7120

-

-

-

4.1486
2.2521

4.1486
2.2521

-

-

-

1.8965

1.8965

-

-

-

10.0423
2.4869
1.9763

10.0423
2.4869
1.9763

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เพื่อสะสมองค์ความรูด้ า้ นกีฬา นันทนาการและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

-

-

-

0.5106

0.5106

2. สถาบันการพลศึกษา
โครงการ : โครงการบริหารงานวิจยั
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
ที่สามารถนาไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม

-

-

-

7.5554
7.5554
15.7592
13.1592

7.5554
7.5554
15.7592
13.1592

-

-

-

13.1592

13.1592

2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตข้าว
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

-

-

-

2.6000
2.6000

2.6000
2.6000

49.1017
-

1,001.1823
226.4828
202.0575
23.5613

หน่ วยงาน
กระทรวงการคลัง
1. สานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ
โครงการ : โครงการวิจยั ด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ
และการบริหารหนี้สาธารณะ
2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการ : โครงการการวิจยั ด้านการคลัง การเงิน
และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู ้
โครงการ : โครงการการวิจยั ด้านการคลัง การเงิน
และเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์
การกีฬา

งบดาเนิ นงาน
-

836.7809
225.6188
202.0575
23.5613
-

งบลงทุน

28.5297
0.8640
0.8640

86.7700
-

-

0.8640
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2. กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมประมง
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรมด้านการประมง
3. กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมด้านปศุสตั ว์
4. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
5. กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาที่ดนิ อย่างยัง่ ยืน
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ทางด้านดิน
โครงการ : โครงการวิจยั พื้นฐานเพื่อสร้างและสะสม
องค์ความรูท้ างด้านการพัฒนาที่ดนิ
โครงการ : โครงการวิจยั ประยุกต์และต่อยอด
งานวิชาการด้านพัฒนาที่ดนิ เพื่อแก้ปญั หา
ให้กบั เกษตรกร
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาสร้างองค์ความรู ้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
7. กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
8. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสร้างองค์ความรูน้ วัตกรรม
และต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

งบดาเนิ นงาน
25.1393
22.7593
1.3420

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
10.3416
-

งบรายจ่ายอื่น
-

รวม
35.4809
22.7593
1.3420

-

-

1.0380

10.3416

-

-

10.3416

29.7079
20.5575
9.1504
-

2.8020
2.7520
0.0500
-

-

38.1604
0.4969
3.3596

13.9950
-

-

-

52.1554
0.4969
3.3596

1.0380
-

-

16.8447
16.8447

32.5099
23.3095
9.2004
16.8447
16.8447

7.2087

-

-

-

7.2087

27.0952

-

-

-

27.0952

-

-

13.9950

-

13.9950

518.1545
365.7334

-

-

-

518.1545
365.7334

152.4211

-

-

-

152.4211

-

0.5271
0.5271
-

86.7700
86.7700

32.2570
32.2570
-

32.7841
32.7841
86.7700
86.7700

64

หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด
เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอื่น
68.2353
68.2353
68.2353

รวม
68.2353
68.2353
68.2353

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

5.8203
-

1.0000
-

-

58.3832
14.0646
7.7997

65.2035
14.0646
7.7997

โครงการ : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิต
ทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษ
ของป่ าชายเลนและป่ าชายฝัง่

-

-

-

6.2649

6.2649

2. กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อ
สร้างฐานความรูใ้ นงานด้านป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ในงานด้านป่ าไม้
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อการบริหาร
จัดการพื้นที่ป่าอนุรกั ษ์ท่เี สื่อมสภาพ
กระทรวงพาณิ ชย์
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั
และพัฒนาเพื่อเป็ นองค์ความรูใ้ นอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ

-

-

-

10.8627
4.4879
4.5957

10.8627
4.4879
4.5957

-

-

-

1.7791

1.7791

-

1.0000
-

-

33.4559
2.3020

34.4559
2.3020

-

1.0000

-

31.1539

32.1539

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา
ในหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง

5.8203
5.8203

-

-

-

5.8203
5.8203

-

-

6.5654
6.5654

-

6.5654
6.5654

-

-

6.5654

-

6.5654

-

245.4920
128.9840
128.9840

-

245.4920
128.9840
128.9840

-
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2. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานกิจการยุติธรรม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนากระบวน
การยุตธิ รรม
2. สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้
เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญารวมทัง้ หลักนิตธิ รรม
ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านแรงงาน
2. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อขับเคลือ่ นผลิตภาพ
แรงงานสู่ Thailand 4.0
3. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อการคุม้ ครอง
แรงงานและพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั
ทางวัฒนธรรม
2. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการวิจยั ทางศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการ : โครงการวิจยั ทางการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
116.5080
116.5080
-

งบรายจ่ายอื่น
-

รวม
116.5080
116.5080

-

-

39.2117
10.7117
10.7117

-

39.2117
10.7117
10.7117

-

-

28.5000

-

28.5000

-

-

28.5000

-

28.5000

-

-

-

7.5581
1.9550
1.9550

7.5581
1.9550
1.9550

-

-

-

4.5191
4.5191

4.5191
4.5191

-

-

-

1.0840
1.0840

1.0840
1.0840

-

-

10.1451
-

19.8951
9.7500
9.7500

-

-

-

4.9399
4.9399

4.9399
4.9399

-

-

-

5.2052
5.2052

5.2052
5.2052

9.7500
9.7500
9.7500
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4
โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+
โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค)
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนา สู่การนาไปใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุ
ทางการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม
3. สานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ
เพื่อการเฝ้ าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

งบดาเนิ นงาน
27.5484
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
34.9954
3,425.9868
0.7562
1,604.5613
18.0000
-

รวม
3,489.2868
1,604.5613
18.0000

-

-

287.9200

-

287.9200

-

-

1,055.5000

-

1,055.5000

-

-

243.1413

-

243.1413

16.1386
11.6955

15.0240
-

-

2.8431

8.5240

-

-

11.3671

1.6000

6.5000

-

-

8.1000

11.4098
8.8646

19.9714
6.0000

-

1.6700

13.9714

-

-

15.6414

-

-

0.8752

0.8752

-

0.6000
0.6000

0.1562
0.1562

31.7626
12.2955

31.5374
15.0208

4. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นบัญชีนวัตกรรมไทย
และสิ่งประดิษฐ์ไทย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม
เทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Future Technologies for
Bio-based Industry)

-

-

925.5020
53.0000

-

925.5020
53.0000

-

-

82.9114

-

82.9114

โครงการ : โครงการบูรณาการวิจยั และนวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ (STEM Workforce Agenda)

-

-

115.4779

-

115.4779
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โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
คุณภาพ (NQI) เพื่อนวัตกรรมไทย

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
115.8000
-

รวม
115.8000

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

-

-

10.0000

-

10.0000

โครงการ : โครงการวิจยั มุ่งเป้ า
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานที่สาคัญ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้ าหมาย
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมข้อริเริ่มใหม่
ตามนโยบายรัฐบาล
5. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แก่บคุ ลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

84.2620
157.0000

-

84.2620
157.0000

-

-

254.0507

-

254.0507

-

-

53.0000

-

53.0000

-

-

128.2483

-

128.2483

-

-

55.0000

-

55.0000

โครงการ : โครงการส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ของภาครัฐ
ไปปฏิบตั งิ านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ในภาคเอกชน

-

-

64.0000

-

64.0000

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุน
ความสามารถด้านวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

-

-

5.0000

-

5.0000

โครงการ : โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
RDI : การพัฒนากระบวนการวิจยั และระบบ
การบริหารความรูแ้ ละเทคโนโลยีและระบบนิเวศน์
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม

-

-

4.2483

-

4.2483

6. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐาน
ทางเคมีและชีวภาพสาหรับพัฒนาวิธกี ารวัด
ที่เป็ นมาตรวิทยาขัน้ สูง (ระยะที่ 1)

-

-

441.5078
130.8100

-

441.5078
130.8100
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โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิง
รับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
โครงการ : พัฒนางานวิจยั ทางด้านมาตรวิทยา
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
227.8420
-

รวม
227.8420

-

-

1.3825

-

1.3825

โครงการ : โครงการผลิตวัสดุอา้ งอิงและพัฒนา
หน่วยวัดทางด้านเคมีและชีวภาพเพื่อการบริการ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
ระบบคุณภาพ (National Quality Infrastructure:
NQI) ของประเทศเพื่อเป็ น NQI Hub ในระดับ
อาเซียนและรองรับไทยแลนด์ 4.0

-

-

4.5350

-

4.5350

-

-

44.3560

-

44.3560

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิง
รับรองด้านมาตรวิทยาเคมี (ระยะที่ 2)
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพในการวัดความยาวเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมและห้องปฏิบตั กิ าร
เครือข่าย

-

-

21.0000

-

21.0000

-

-

1.7323

-

1.7323

โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั ทางด้าน
มาตรวิทยาเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ

-

-

9.8500

-

9.8500

-

-

47.2620

-

47.2620

-

-

33.1900

-

33.1900

-

-

14.0720

-

14.0720

-

-

65.2377

-

65.2377

-

-

17.5279

-

17.5279

-

-

11.0000

-

11.0000

-

-

34.4199

-

34.4199

-

-

0.5000

-

0.5000

7. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
และผลิตภัณฑ์ (Aerospace)
โครงการ : โครงการโปรแกรมบูรณาการวิจยั
วิทยาศาสตร์อวกาศ และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรมอวกาศและการบิน
8. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
โครงการ : โครงการการสร้างและส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจยั ใหม่ดา้ นเทคโนโลยีนิวเคลียร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
นิวเคลียร์
โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั และการทดสอบ
เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
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โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์
9. สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเชิงลึก
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม
และการแพทย์ดว้ ยแสงซินโครตรอน

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
1.7899
-

รวม
1.7899

-

-

15.3600
6.0670

-

15.3600
6.0670

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรูพ้ ้นื ฐานที่มศี กั ยภาพสู่การประยุกต์
ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
แสงซินโครตรอน

-

-

9.2930

-

9.2930

10. สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั ทางดาราศาสตร์
11. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้ าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
สู่การพัฒนาการศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ
งานวิจยั และผลิตบุคลากรด้านวิจยั
2. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและส่งเสริมเครือข่ายวิจยั
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ้
ที่มศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจยั
บุคลากรทางวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจยั
ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

-

-

9.5449

-

9.5449

-

-

9.5449
188.7628

-

9.5449
188.7628

-

-

188.7628

-

188.7628

4. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี

17.0945
-

83.3577
-

5,601.5878
-

5,707.2149
3.5749
2.3269

1.2480

1.2480

-

-

-

-

6.8400
6.8400

-

6.8400
6.8400

17.0945
-

-

7.2065
1.2065

-

24.3010
1.2065

17.0945

-

6.0000

-

23.0945

-

90.7040
11.7040
79.0000

-

-

5.1749
3.5749
2.3269

1.6000
1.6000
-

92.3040
13.3040
79.0000
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5. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
928.4056
271.1000
-

รวม
928.4056
271.1000

-

-

657.3056

-

657.3056

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

-

-

11.7330
11.3250

-

11.7330
11.3250

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

-

-

0.4080

-

0.4080

55.1004
16.9664

-

82.6014
16.9664

-

4.2800

37.7840

-

37.7840

0.3500

-

23.5710

-

-

31.4860
22.1310

-

31.4860
22.1310

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
9. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

9.3550

-

9.3550

-

0.7280
-

41.1546
0.5395

-

41.8826
0.5395

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ

-

-

40.6151

-

40.6151

-

27.5010
-

-

4.2800

-

23.2210

-

71
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โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้
ที่มศี กั ยภาพ
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
0.7280
-

งบรายจ่ายอื่น
-

รวม
0.7280

-

-

3.5919
3.5919

-

3.5919
3.5919

-

-

71.4557
50.5324

-

71.4557
50.5324

โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้
ที่มศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

9.2421

-

9.2421

-

-

1.9781

-

1.9781

โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

-

-

9.7031

-

9.7031

12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

-

-

108.5396
37.5435

-

108.5396
37.5435

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
13. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
14. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

-

-

70.9961

-

70.9961

-

-

1.4599
1.4599

-

1.4599
1.4599

-

-

4.8059
1.9500

-

4.8059
1.9500

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ

-

-

2.8559

-

2.8559
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15. มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
16. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
10.0000
20.4758
9.5234
10.0000

รวม
30.4758
9.5234

3.9919

-

3.9919

3.4605

-

13.4605

-

-

3.5000

-

3.5000

-

-

13.1489
0.5856

-

13.1489
0.5856

-

-

5.5218

-

5.5218

-

-

7.0415

-

7.0415

-

-

14.9327
0.5329

-

14.9327
0.5329

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

7.2126

-

7.2126

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ

-

-

7.1872

-

7.1872

-

-

9.2258
2.8816

-

9.2258
2.8816

-

-

6.3442

-

6.3442
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19. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
12.7992
3.5989
-

รวม
12.7992
3.5989

-

-

5.7195

-

5.7195

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสม องค์ความรู ้
ที่มศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

3.4808

-

3.4808

-

-

20.4602
10.7528

-

20.4602
10.7528

-

-

1.2036

-

1.2036

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

8.5038

-

8.5038

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

31.9295
10.3664

-

31.9295
10.3664

-

-

21.5631

-

21.5631

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ

-

-

29.5435
6.4159

-

29.5435
6.4159

-

-

23.1276

-

23.1276

-

-

6.0540
1.3020

-

6.0540
1.3020
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โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
4.7520
-

รวม
4.7520

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

3.1455
-

12.7228
0.8287

-

15.8683
0.8287

-

-

11.0593

-

11.0593

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

0.8348

-

0.8348

-

3.1455

-

3.1455

-

-

-

20.3722
7.6505

-

20.3722
7.6505

-

-

6.7728

-

6.7728

-

-

5.9489

-

5.9489

-

-

17.8764
0.7840

-

17.8764
0.7840

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

13.6624

-

13.6624

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ

-

-

3.4300

-

3.4300
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27. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
21.2988
2.9771
-

รวม
21.2988
2.9771

-

-

4.2988

-

4.2988

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

13.2273

-

13.2273

-

-

0.7956

-

0.7956

-

-

12.6877
3.5258

-

12.6877
3.5258

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

8.4819

-

8.4819

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

0.6800

-

0.6800

-

-

6.7895
0.4026

-

6.7895
0.4026

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

3.3013

-

3.3013

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

3.0856

-

3.0856

-

-

30.4433
29.9421

-

30.4433
29.9421
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
0.5012
-

รวม
0.5012

-

-

25.8412
13.1055

-

25.8412
13.1055

-

-

0.7838

-

0.7838

-

-

11.9519

-

11.9519

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

7.1043
0.7450

-

7.1043
0.7450

-

-

3.4613

-

3.4613

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

2.8980

-

2.8980

-

-

10.0145
0.2562

-

10.0145
0.2562

-

-

6.2764

-

6.2764

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

3.4819

-

3.4819

-

6.7905
-

18.5236
7.8822

-

25.3141
7.8822
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
6.7905

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
10.6414
-

รวม
10.6414

-

6.7905

-

-

17.0234

-

17.0234

-

-

1.1300

-

1.1300

-

-

11.9091

-

11.9091

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

2.9135

-

2.9135

-

-

1.0708

-

1.0708

-

-

11.0592
8.8081

-

11.0592
8.8081

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

2.2511

-

2.2511

-

-

7.3657
5.5924

-

7.3657
5.5924

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

1.7733

-

1.7733

-

-

27.1580
11.8765

-

27.1580
11.8765
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
15.2815
-

รวม
15.2815

-

-

12.8816
0.7332

-

12.8816
0.7332

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

6.1868

-

6.1868

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

4.0974

-

4.0974

-

-

1.8642

-

1.8642

-

-

16.4906
3.6102

-

16.4906
3.6102

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

6.7591

-

6.7591

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

6.1213

-

6.1213

-

-

19.2740
13.4299

-

19.2740
13.4299

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

5.8441

-

5.8441

-

-

17.0749
3.2156

-

17.0749
3.2156
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
13.8593
-

รวม
13.8593

-

-

7.2369
4.3018

-

7.2369
4.3018

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

2.9351

-

2.9351

-

-

15.5361
14.9461

-

15.5361
14.9461

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

0.5900

-

0.5900

-

-

16.2274
1.6834

-

16.2274
1.6834

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

10.4579

-

10.4579

โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

4.0861

-

4.0861

-

-

12.8550
6.7726

-

12.8550
6.7726

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

2.9643

-

2.9643

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม

-

-

2.7021

-

2.7021

-

-

0.4160

-

0.4160
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
12.6110
4.3845
-

รวม
12.6110
4.3845

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

8.2265

-

8.2265

-

-

88.9567
29.4706

-

88.9567
29.4706

-

-

24.8950

-

24.8950

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

34.5911

-

34.5911

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

5.5783
1.2602

-

5.5783
1.2602

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

1.7401

-

1.7401

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

2.5780

-

2.5780

-

0.9000
-

12.2529
0.8864

-

13.1529
0.8864

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

6.6011

-

6.6011

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม

-

0.5000

-

1.4000

0.9000
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
4.2654
-

รวม
4.2654

-

-

9.6941
3.9238

-

9.6941
3.9238

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

5.7703

-

5.7703

-

-

20.6202
1.4860

-

20.6202
1.4860

-

-

4.6109

-

4.6109

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

4.1233

-

4.1233

-

-

10.4000

-

10.4000

-

-

17.9815
0.5722

-

17.9815
0.5722

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

11.1142

-

11.1142

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

6.2951

-

6.2951

-

8.1137
-

21.6735
2.8027

-

29.7872
2.8027
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบลงทุน
-

รวม
13.3878

4.5674

-

4.5674

0.9156

-

9.0293

-

102.8265
12.9246

-

102.8265
12.9246

-

-

7.6996

-

7.6996

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

24.8023

-

24.8023

-

-

57.4000

-

57.4000

-

-

6.5589
0.9693

-

6.5589
0.9693

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

5.5896

-

5.5896

-

-

9.7232
0.4941

-

9.7232
0.4941

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

3.3016

-

3.3016

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ

-

-

5.9275

-

5.9275

-

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
13.3878
-

8.1137
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
37.6074
1.9791
-

รวม
37.6074
1.9791

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

19.2057

-

19.2057

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

16.4226

-

16.4226

-

-

37.5971
13.1180

-

37.5971
13.1180

-

-

6.1919

-

6.1919

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

18.2872

-

18.2872

60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

60.6267
7.6879

-

60.6267
7.6879

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

8.0428

-

8.0428

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

4.8291

-

4.8291

-

-

40.0669

-

40.0669

-

-

52.0578
8.3398

-

52.0578
8.3398
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
22.4941
-

รวม
22.4941

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

21.2239

-

21.2239

-

-

13.9298
9.4880

-

13.9298
9.4880

-

-

1.7170

-

1.7170

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

2.7248

-

2.7248

63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

65.7856
47.6824

-

91.9646
47.6824

16.9928

-

16.9928

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

1.1104

-

27.2894

-

-

186.7680
3.7215

-

186.7680
3.7215

โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

170.8371

-

170.8371

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ

-

-

12.2094

-

12.2094

-

26.1790
-

26.1790
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หน่วย : ล้านบาท
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65. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
22.1002
7.1324
-

รวม
22.1002
7.1324

-

-

0.5568

-

0.5568

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

2.7681

-

2.7681

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

11.6429

-

11.6429

-

-

251.9803
118.6505

-

251.9803
118.6505

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

13.9505

-

13.9505

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
67. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

64.9793

-

64.9793

-

-

54.4000

-

54.4000

-

-

41.1416
10.6298

-

41.1416
10.6298

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

12.3118

-

12.3118

-

-

3.0000

-

3.0000

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม

-

-

15.2000

-

15.2000
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
68. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
52.4923
2.6920
-

รวม
52.4923
2.6920

-

-

49.8003

-

49.8003

69. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

28.8965
17.8965

-

28.8965
17.8965

-

-

11.0000

-

11.0000

70. มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

352.1312
107.9243

-

352.1312
107.9243

-

-

188.5100

-

188.5100

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

51.0000

-

51.0000

-

-

4.6969

-

4.6969

71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

89.5220
27.3431

-

89.5220
27.3431

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

1.5989

-

1.5989

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ

-

-

22.6210

-

22.6210
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
72. มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
37.9590
-

รวม
37.9590

-

-

123.6280
40.5783

-

123.6280
40.5783

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

55.1973

-

55.1973

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
73. มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

27.8524

-

27.8524

-

-

13.0538
4.5661

-

13.0538
4.5661

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

1.9325

-

1.9325

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
74. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

6.5552

-

6.5552

-

-

212.3032
30.7325

-

212.3032
30.7325

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

29.7155

-

29.7155

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
75. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

79.4048

-

79.4048

-

-

72.4504

-

72.4504

-

-

203.4180
67.6609

-

203.4180
67.6609
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
38.8768
-

รวม
38.8768

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
76. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

53.0497

-

53.0497

-

-

43.8306

-

43.8306

-

-

156.7441

-

156.7441

-

-

79.5483

-

79.5483

-

-

54.0390

-

54.0390

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
77. มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

23.1568

-

23.1568

-

-

66.9747
2.1163

-

66.9747
2.1163

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

6.2164

-

6.2164

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
78. สถาบันดนตรีกลั ยาณิ วฒั นา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ

-

-

17.4064

-

17.4064

-

-

29.6796

-

29.6796

-

-

11.5560

-

11.5560

-

-

0.4250
0.4250

-

0.4250
0.4250
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79. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
329.2021
106.8000
-

รวม
329.2021
106.8000

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

85.5716

-

85.5716

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
80. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการวิจยั บุคลากรวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจยั

-

-

136.8305

-

136.8305

-

-

404.3204
75.0000

-

404.3204
75.0000

โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

1.5000

-

1.5000

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

274.1431

-

274.1431

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
81. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

53.6773

-

53.6773

-

-

135.6976
61.3997

-

135.6976
61.3997

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

49.5056

-

49.5056

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
82. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสม องค์ความรูท้ ่ี
มีศกั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

24.7923

-

24.7923

-

-

95.7323
5.3272

-

95.7323
5.3272

-

-

46.2386

-

46.2386
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โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
30.3665
-

รวม
30.3665

-

-

13.8000

-

13.8000

83. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

63.2729
4.3342

-

63.2729
4.3342

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

17.0781

-

17.0781

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

1.7120

-

1.7120

-

-

1.0352

-

1.0352

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
84. มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

39.1134

-

39.1134

-

-

20.4188
2.2303

-

20.4188
2.2303

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

8.4975

-

8.4975

โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
85. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

-

-

9.6910

-

9.6910

-

-

246.7452
73.3349

-

246.7452
73.3349

โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

-

-

134.6727

-

134.6727
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โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
86. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสมองค์ความรู ้
ที่มศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
87. สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้
ที่มศี กั ยภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพ
ได้รบั การศึกษาวิจยั
3. กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการวิจยั นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่มคี วามเป็ นเลิศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
24.7376
-

รวม
24.7376

-

-

14.0000

-

14.0000

-

-

37.6286
29.2642

-

37.6286
29.2642

-

-

8.3644

-

8.3644

-

-

6.0000

-

6.0000

-

-

6.0000

-

6.0000

28.7793
-

101.1780
101.1780
101.1780

94.8250
-

112.7691
-

337.5514
101.1780
101.1780

-

-

-

14.5435
14.5435

14.5435
14.5435

-

-

-

10.0474
10.0474

10.0474
10.0474

10.0049
10.0049

-

-

9.0400
9.0400

19.0449
19.0449

18.7744
18.7744

-

-

20.2571
20.2571

39.0315
39.0315

92

หน่วย : ล้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอื่น
10.5815
10.5815

รวม
10.5815
10.5815

-

-

-

19.8075
15.9734

19.8075
15.9734

-

-

-

3.8341
28.4921
0.4602

3.8341
28.4921
0.4602

-

-

-

28.0319

28.0319

9. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจยั
โครงการ : โครงการวิจยั ด้านสุขภาพเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวติ

-

-

65.0000
5.0000
40.0000

-

65.0000
5.0000
40.0000

โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ในการต่อยอดองค์ความรู ้
10. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โครงการ : โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจยั
และพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการบริหารกองทุน
และการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

-

-

20.0000

-

20.0000

-

-

4.2250
4.2250

-

4.2250
4.2250

11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
โครงการ : โครงการการวิจยั เพื่อพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
12. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาวัคซีนเป้ าหมาย
ของประเทศ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ด้านความมัน่ คงของวัคซีน
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบุคลากรด้านการวิจยั พัฒนาวัคซีน

-

-

4.6800
4.6800

-

4.6800
4.6800

-

-

20.9200
8.5000

-

20.9200
8.5000

-

-

1.5000

-

1.5000

-

-

10.9200

-

10.9200

หน่ วยงาน
6. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านระบบ
บริการสุขภาพ
7. กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการ ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนา
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านสุขภาพจิต
8. กรมอนามัย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ
การมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็ นฐานความรู ้
ในการพัฒนา

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบ
บูรณาการและจัดการผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรทางการวิจยั และมาตรฐานการวิจยั
ของประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
8.6940
1,608.4460
84.3012

รวม
1,701.4412

-

6.3400
-

1,608.4460
1,494.8460

72.1780
-

1,686.9640
1,494.8460

-

6.3400

77.0000

72.1780

155.5180

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
นาไปสู่นวัตกรรม
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการการวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่ วยงานของรัฐสภา
1. สถาบันพระปกเกล้า
โครงการ : โครงการการสร้างองค์ความรู ้
ในการพัฒนาประชาธิปไตย
หน่ วยงานของศาล
1. สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
โครงการ : โครงการวิจยั
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนางาน
ด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต

-

-

-

2.3540
-

-

12.1232
9.0406

14.4772
9.0406

-

-

-

3.0826

3.0826

2. สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

-

2.3540

36.6000

37.9543
37.9543
37.9543

-

36.6000

-

2.3540

-

37.9543
37.9543
37.9543

-

-

-

-

-

2.9310
2.9310
2.9310
5.2344
3.2000

2.9310
2.9310
2.9310
5.2344
3.2000

-

-

-

3.2000

3.2000

-

-

-

2.0344
2.0344

2.0344
2.0344
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
1. การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
องค์ความรูท้ างด้านพืชและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
โครงการ : โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
องค์ความรูท้ างด้านพฤกษศาสตร์
3. องค์การสวนสัตว์
โครงการ : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศ
ในการวิจยั สัตว์ป่า
โครงการ : โครงการศึกษาแก้ไขปัญหา
และลดผลกระทบระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน
4. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างและสะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และคุณภาพชีวติ ประชาชน
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายประเทศ
5. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั และรวบรวม
องค์ความรูด้ า้ นธรรมชาติ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
โครงการ : กองทุนสนับสนุนการวิจยั

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
286.8752
332.4692
7.0165
7.0165
-

รวม
619.3444
7.0165
7.0165

-

-

3.1756
2.2756

-

3.1756
2.2756

-

-

0.9000

-

0.9000

-

-

13.6882
13.3047

-

13.6882
13.3047

-

-

0.3835

-

0.3835

-

286.8752

308.4186

-

595.2938

-

47.0570

105.2274

-

152.2844

-

214.9831

154.6966

-

369.6797

-

11.6846

47.6451

-

59.3297

-

13.1505

0.8495

-

14.0000

0.1703
0.1703

-

0.1703
0.1703

-

-

-

-

-

2,212.0400
2,212.0400
2,212.0400

2,212.0400
2,212.0400
2,212.0400
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
สภากาชาดไทย
1. สภากาชาดไทย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรูท้ ่มี ศี กั ยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
305.9742
305.9742
0.9307
305.0435

-

รวม
305.9742
305.9742
0.9307
305.0435
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8. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน

หน่ วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการเพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านคุณภาพ (NQI)
เพือ่ นวัตกรรมไทย
2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนา
วัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
3. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ด้านชีววิทยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุนการวิจยั
และนวัตกรรม
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรม
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และคุณภาพชีวติ ประชาชน

ปี 2561
267.8420
40.0000

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
142.7937
-

ปี 2564- จบ
-

40.0000

-

-

-

227.8420
227.8420

-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
งบประมาณ
90.0000
-

90.0000
90.0000

-

142.7937

-

-

-

-

142.7937

-

-

-

23.2210
23.2210

46.4420
46.4420

46.4420
46.4420

-

44.0400
44.0400

23.2210

46.4420

46.4420

-

44.0400

87.2299
87.2299

-

-

-

-

87.2299

-

-

-

-

-

-

289.5400
289.5400
289.5400

-

423.5800

สภากาชาดไทย
1. สภากาชาดไทย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุนการวิจยั
และนวัตกรรม

305.0435
305.0435
305.0435

592.6608
592.6608
592.6608

รวมทัง้ สิ้น

683.3364

781.8965

46.4420
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เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 40,000,000 บาท
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 227,842,000 บาท
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
1. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน - บาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 23,221,000 บาท
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 87,229,900 บาท
สภากาชาดไทย
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 305,043,500 บาท
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9. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั จาแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : มีนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15
ของผลงานทัง้ หมด
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มของรัฐบาล จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 โครงการ
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
กิจกรรม วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์
กิจกรรม ส่งเสริมการนาผลงานวิจยั และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์
กระดาษหัตถกรรม
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

2.2 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ
(Future Technologies for Bio-based Industry)
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ
โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ การพัฒนาพื้นทีน่ วัตกรรมใหม่
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กิจกรรม ศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะการสร้างบริบทในการพัฒนา
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ Smart
manufacturing
โครงการที่ 3 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้ าหมาย
กิจกรรม วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้ าหมาย
โครงการที่ 4 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรม วิจยั และนวัตกรรมข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
17,188.7512
2,736.4406
2,736.4406
2,253.3186
1,786.0750
0.5440
0.5440
0.5440

โครงการ

2

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม

1

0.5440
420.8117
19.4671
11.3671
11.3671
8.1000

จานวน
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม

1

8.1000

399.9621
82.9114
เรื่อง

2

82.9114
10.0000

แผน

1

10.0000

เรื่อง

8

ต้นแบบ

10

254.0507
254.0507
53.0000
53.0000
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2.3 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : พัฒนางานวิจยั ทางด้านมาตรวิทยาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้ าหมายของประเทศ
กิจกรรม การพัฒนางานวิจยั ทางด้านมาตรวิทยา
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.2 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.4 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
1.3825
1.3825

รายการ

1

1.3825
900.7193
10.7000
10.7000

โครงการ

4

10.7000
0.2040
0.2040

โครงการ

1

0.2040
1.9781
1.9781

โครงการ

6

1.9781
9.5234
9.5234

โครงการ

5

9.5234
3.5989
3.5989

โครงการ

6

3.5989
0.8287
0.8287

โครงการ

1

0.8287
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3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มใหม่
ตามนโยบายรัฐบาล
3.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
0.7840
0.7840

โครงการ

3

0.7840
2.9771
2.9771

โครงการ

6

2.9771
3.5258
3.5258

โครงการ

12

3.5258
0.4026
0.4026

โครงการ

1

0.4026
0.2562
0.2562

โครงการ

1

0.2562
0.3800
0.3800

โครงการ

1

0.3800
0.7332
0.7332

โครงการ

3

0.7332
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3.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่ม
ใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม วิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
0.6030
0.6030

โครงการ

1

0.6030
0.5663
0.5663

โครงการ

1

0.5663
6.7726
6.7726

โครงการ

4

6.7726
24.8950
24.8950

โครงการ

23

24.8950
1.2602
1.2602

โครงการ

4

1.2602
0.8864
0.8864

โครงการ

4

0.8864
2.8027
2.8027

โครงการ

8

2.8027
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3.21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.27 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
1.9791
1.9791

โครงการ

4

1.9791
6.1919
6.1919

โครงการ

10

6.1919
7.6879
7.6879

โครงการ

11

7.6879
8.3398
8.3398

โครงการ

15

8.3398
1.7170
1.7170

โครงการ

3

1.7170
63.6080
63.6080

โครงการ

6

63.6080
0.5568
0.5568

โครงการ

1

0.5568
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.29 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.30 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.32 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.33 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.34 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
118.6505
118.6505

โครงการ

21

118.6505
10.6298
10.6298

โครงการ

10

10.6298
188.5100
188.5100

โครงการ

13

188.5100
27.3431
27.3431

โครงการ

21

27.3431
25.2057
25.2057

โครงการ

20

25.2057
2.2081
2.2081

โครงการ

6

2.2081
2.3000
2.3000

โครงการ

2

2.3000
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เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.35 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.36 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์
3.37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.40 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.41 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
72.1594
72.1594

โครงการ

10

72.1594
2.1163
2.1163

โครงการ

1

2.1163
106.8000
106.8000

โครงการ

5

106.8000
1.5000
1.5000

โครงการ

3

1.5000
61.3997
61.3997

โครงการ

5

61.3997
46.2386
46.2386

โครงการ

31

46.2386
4.3342
4.3342

โครงการ

8

4.3342
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เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.42 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
3.43 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
4. รัฐวิสาหกิจ
4.1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ประเทศ
กิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์
5. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
5.1 กองทุนสนับสนุนการวิจยั
โครงการที่ 1 : กองทุนสนับสนุนการวิจยั
กิจกรรม การสนับสนุนการวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ป้ องกันและจัดการภัยพิบตั ิ
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจยั และการทดสอบเพือ่ ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีนวิ เคลียร์
กิจกรรม การวิจยั แบบมุง่ เป้ าตามกลุม่ คลัสเตอร์เป้ าหมาย
2.2 ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ด้านชีววิทยาศาสตร์
กิจกรรม จัดตัง้ ศูนย์ป้องกันและรักษาผูเ้ จ็บป่ วย คนพิการ และชราภาพ
โดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บาบัด (Cell Therapy) และยีนบาบัด (Gene Therapy)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
2.2303
2.2303

โครงการ

1

2.2303
65.3349
65.3349

โครงการ

11

65.3349
14.0000
14.0000
14.0000

เรื่อง

1

ทุน/โครงการ

180

14.0000
450.0000
450.0000
450.0000
450.0000
467.2436
0.4940
0.4940
0.4940
0.4940
189.2628
0.5000
0.5000

โครงการ

1

ร้อยละ

45

0.5000
188.7628
188.7628

เทคโนโลยี

2

45.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชนั้ สู งเพือ่ ให้ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางการผลิตของภูมภิ าคอาเซียน
กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนายา ชีววัตถุ และเครื่องมือแพทย์ ต้นแบบเพือ่
ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์และลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
กิจกรรม พัฒนายา วัคซีน และชีววัตถุเพือ่ ใช้เองในประเทศ และส่งออก
ระยะที่ 1: พัฒนาต้นแบบยาชีววัตถุเพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
ยาชีววัตถุและวัคซีนในประเทศ
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.2 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
เทคโนโลยี
2

งบประมาณ
7.0628

เทคโนโลยี

4

20.0000

เทคโนโลยี

4

116.7000

277.4868
6.2664
6.2664
ร้อยละ

70

6.2664
0.3355
0.3355

โครงการ

1

0.3355
0.5856
0.5856

โครงการ

1

0.5856
0.5329
0.5329

โครงการ

2

0.5329
1.2036
1.2036

โครงการ

2

1.2036
7.6505
7.6505
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตรกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและ
คลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
โครงการ
5

งบประมาณ
7.6505
0.7838
0.7838

โครงการ

1

0.7838
0.7450
0.7450

โครงการ

3

0.7450
0.7500
0.7500

โครงการ

2

0.7500
3.0072
3.0072

โครงการ

4

3.0072
1.5551
1.5551

โครงการ

4

1.5551
1.1171
1.1171

โครงการ

2

1.1171
1.4860
1.4860
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่ม
ใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
3.18 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.19 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
โครงการ
2

งบประมาณ
1.4860
0.5722
0.5722

โครงการ

2

0.5722
12.9246
12.9246

โครงการ

17

12.9246
0.4941
0.4941

โครงการ

2

0.4941
107.2291
107.2291

โครงการ

11

107.2291
15.3726
15.3726

ร้อยละ

70

15.3726
2.3580
2.3580

โครงการ

4

2.3580
30.7325
30.7325
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.22 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
3.24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.2 : บัญชี นวัตกรรมและบัญชี ส่งิ ประดิษฐ์
ตัวชี้วดั ที่ 1 : รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ
เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 รายการ
1. กระทรวงกลาโหม
1.1 กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กิจกรรม โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.2 กองทัพอากาศ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมของภาครัฐ
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กิจกรรม การจัดหาเครื่องสีขา้ วตามบัญชีนวัตกรรมไทย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
โครงการ
1

งบประมาณ
30.7325
65.3609
65.3609

โครงการ

8

65.3609
7.3889
7.3889

โครงการ

1

7.3889
1.0352
1.0352

โครงการ

2

1.0352
8.0000
8.0000

โครงการ

1

8.0000
483.1220
393.5220
12.0910
0.3210
0.3210

รายการ

1

0.3210
11.7700
11.7700

ตัว

500

11.7700
14.8590
0.8640
0.8640

เครื่อง

4

0.8640
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.2 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กิจกรรม จัดหารถยนต์ตรวจการณ์
3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมการปกครอง
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาในหน้าทีข่ องฝ่ ายปกครอง
กิจกรรม จัดหาครุภณั ฑ์เพือ่ สนับสนุนการออกปฏิบตั งิ านด้านความมันคง
่
3.2 กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กิจกรรม จัดหานวัตกรรมสาหรับช่วยเหลือประชาชนให้มคี วามปลอดภัย
จากสาธารณภัย
4. กระทรวงศึกษาธิการ
4.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4.2 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
13.9950
13.9950

คัน

9

ตัว

5,608

คัน

76

13.9950
245.4920
128.9840
128.9840
128.9840
116.5080
116.5080
116.5080
17.5480
4.2800
4.2800
4.2800
11.5560
11.5560

รายการ

1

กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4.3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โครงการ

1

11.5560
1.7120
1.7120

กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5. กระทรวงสาธารณสุข
5.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รายการ

4

1.7120
101.1780
101.1780
101.1780

กิจกรรม พัฒนางานวิจยั แบบบูรณาการ
6. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
6.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ร้อยละ

70

101.1780
2.3540
2.3540
2.3540

กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : มีจานวนนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ทข่ี ้นึ บัญชี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 รายการ

ร้อยละ

100

2.3540
89.6000

1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นบัญชีนวัตกรรมไทยและสิง่ ประดิษฐ์ไทย
กิจกรรม ขับเคลือ่ นบัญชีนวัตกรรมไทยและสิง่ ประดิษฐ์ไทย

ผลงาน

60

53.0000
53.0000
53.0000
53.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
2.1 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานาไปสู่นวัตกรรม
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดขยายผลงานวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

ผลงาน

3

งบประมาณ
36.6000
36.6000
36.6000
36.6000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : มีนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มใหม่
ตามนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่ม
ของรัฐบาล จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 โครงการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(4) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(5) วัสดุการเกษตร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา

544,000
544,000
544,000
85,000
100,000
124,000
200,000
35,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,367,100 บาท
2,843,100 บาท
2,843,100 บาท
31,200 บาท
40,000 บาท
100,000 บาท
460,000 บาท
540,000 บาท
48,100 บาท
1,513,800 บาท
110,000 บาท

113

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)
(2) ชุดเครื่องมือทดสอบเชิงกลสาหรับนวัตกรรมวัสดุคอมโพสิท
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เตาเผา (Furnaces) แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารเติมแต่งในกระดาษแบบรวดเร็ว
(Ash Content Analyzer) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(2) ชุดเครื่องคัดแยกเยือ่ และสิง่ แปลกปลอมแบบ Master Screen
พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ
(Future Technologies for Bio-based Industry)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

8,524,000 บาท
8,524,000 บาท
8,524,000 บาท
243,000 บาท
243,000 บาท
8,281,000 บาท
881,000 บาท

5,500,000 บาท
1,900,000 บาท
8,100,000 บาท
1,600,000 บาท
1,600,000 บาท
200,300 บาท
300,000 บาท
166,700 บาท
203,000 บาท
330,000 บาท
50,000 บาท
350,000 บาท
6,500,000 บาท
6,500,000 บาท
6,500,000 บาท
6,500,000 บาท

4,500,000 บาท
2,000,000 บาท

82,911,400
82,911,400
82,911,400
82,911,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้ าหมาย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการ : พัฒนางานวิจยั ทางด้านมาตรวิทยาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
254,050,700
254,050,700
254,050,700
254,050,700
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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บาท
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บาท

1,382,500
1,382,500
1,382,500
232,500
1,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,150,000 บาท

10,700,000
10,700,000
10,700,000
10,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท

204,000 บาท
204,000 บาท
204,000 บาท
204,000 บาท
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้ าหมายของประเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล

1,978,100 บาท
1,978,100 บาท
1,978,100 บาท
1,978,100 บาท
9,523,400 บาท
9,523,400 บาท
9,523,400 บาท
9,523,400 บาท
3,598,900 บาท
3,598,900 บาท
3,598,900 บาท
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2,977,100 บาท
2,977,100 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล

3,525,800 บาท
3,525,800 บาท
3,525,800 บาท
3,525,800 บาท
402,600 บาท
402,600 บาท
402,600 บาท
402,600 บาท
256,200 บาท
256,200 บาท
256,200 บาท
256,200 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
733,200 บาท
733,200 บาท
733,200 บาท
733,200 บาท
603,000 บาท
603,000 บาท
603,000 บาท
603,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้ าหมายของประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล

566,300 บาท
566,300 บาท
566,300 บาท
566,300 บาท
6,772,600 บาท
6,772,600 บาท
6,772,600 บาท
6,772,600 บาท
24,895,000 บาท
24,895,000 บาท
24,895,000 บาท
24,895,000 บาท
1,260,200 บาท
1,260,200 บาท
1,260,200 บาท
1,260,200 บาท
886,400 บาท
886,400 บาท
886,400 บาท
886,400 บาท
2,802,700 บาท
2,802,700 บาท
2,802,700 บาท
2,802,700 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล

1,979,100 บาท
1,979,100 บาท
1,979,100 บาท
1,979,100 บาท
6,191,900 บาท
6,191,900 บาท
6,191,900 บาท
6,191,900 บาท
7,687,900 บาท
7,687,900 บาท
7,687,900 บาท
7,687,900 บาท
8,339,800 บาท
8,339,800 บาท
8,339,800 บาท
8,339,800 บาท
1,717,000 บาท
1,717,000 บาท
1,717,000 บาท
1,717,000 บาท
63,608,000 บาท
63,608,000 บาท
63,608,000 บาท
63,608,000 บาท
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล

556,800 บาท
556,800 บาท
556,800 บาท
556,800 บาท
118,650,500 บาท
118,650,500 บาท
118,650,500 บาท
118,650,500 บาท
10,629,800 บาท
10,629,800 บาท
10,629,800 บาท
10,629,800 บาท
188,510,000 บาท
188,510,000 บาท
188,510,000 บาท
188,510,000 บาท
27,343,100 บาท
27,343,100 บาท
27,343,100 บาท
27,343,100 บาท
25,205,700 บาท
25,205,700 บาท
25,205,700 บาท
25,205,700 บาท
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มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล

2,208,100 บาท
2,208,100 บาท
2,208,100 บาท
2,208,100 บาท
2,300,000 บาท
2,300,000 บาท
2,300,000 บาท
2,300,000 บาท
72,159,400 บาท
72,159,400 บาท
72,159,400 บาท
72,159,400 บาท
2,116,300 บาท
2,116,300 บาท
2,116,300 บาท
2,116,300 บาท
106,800,000 บาท
106,800,000 บาท
106,800,000 บาท
106,800,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล

65,334,900 บาท

รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายประเทศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์

14,000,000
13,150,500
13,150,500
13,150,500

61,399,700 บาท
61,399,700 บาท
61,399,700 บาท
61,399,700 บาท
46,238,600 บาท
46,238,600 บาท
46,238,600 บาท
46,238,600 บาท
4,334,200 บาท
4,334,200 บาท
4,334,200 บาท
4,334,200 บาท
2,230,300 บาท
2,230,300 บาท
2,230,300 บาท
2,230,300 บาท
65,334,900 บาท
65,334,900 บาท
65,334,900 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครื่องกระตุกหัวใจ ศูนย์ทดสอบ
และมาตรวิทยา (บางปู) ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด
(2) เครื่องสอบเทียบอุณหภูมทิ างการแพทย์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
(บางปู) ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
โครงการ : กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) การสนับสนุนการวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต (Super Clusters)

13,150,500 บาท

9,250,000 บาท
3,900,500
849,500
849,500
849,500

บาท
บาท
บาท
บาท

450,000,000 บาท
450,000,000 บาท
450,000,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 : ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(4) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(5) วัสดุการเกษตร

494,000
494,000
494,000
114,000
150,000
30,000
150,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั และการทดสอบเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

500,000
500,000
500,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์หน่วยปฏิบตั กิ ารผลิตผลิตภัณฑ์เพือ่ เซลล์และยีนบาบัด
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์หนุ่ ยนต์ทางการแพทย์ชนั้ สูงแห่งชาติ ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
3) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย

188,762,800
188,762,800
188,762,800
4,745,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,745,000 บาท
- บาท
- บาท
191,000,000
48,206,300
142,793,700

บาท
บาท
บาท
บาท
184,017,800 บาท

6,266,400
6,266,400
6,266,400
6,266,400

บาท
บาท
บาท
บาท

335,500 บาท
335,500 บาท
335,500 บาท
335,500 บาท
585,600 บาท
585,600 บาท
585,600 บาท
585,600 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย

532,900 บาท
532,900 บาท
532,900 บาท
532,900 บาท
1,203,600 บาท
1,203,600 บาท
1,203,600 บาท
1,203,600 บาท
7,650,500 บาท
7,650,500 บาท
7,650,500 บาท
7,650,500 บาท
783,800 บาท
783,800 บาท
783,800 บาท
783,800 บาท
745,000 บาท
745,000 บาท
745,000 บาท
745,000 บาท
750,000 บาท
750,000 บาท
750,000 บาท
750,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย

3,007,200 บาท
3,007,200 บาท
3,007,200 บาท
3,007,200 บาท
1,555,100 บาท
1,555,100 บาท
1,555,100 บาท
1,555,100 บาท
1,117,100 บาท
1,117,100 บาท
1,117,100 บาท
1,117,100 บาท
1,486,000
1,486,000
1,486,000
1,486,000

บาท
บาท
บาท
บาท

572,200 บาท
572,200 บาท
572,200 บาท
572,200 บาท
12,924,600 บาท
12,924,600 บาท
12,924,600 บาท
12,924,600 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
และคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย

494,100 บาท
494,100 บาท
494,100 บาท
494,100 บาท
107,229,100 บาท
107,229,100 บาท
107,229,100 บาท
107,229,100 บาท
15,372,600 บาท
15,372,600 บาท
15,372,600 บาท
15,372,600 บาท
2,358,000 บาท
2,358,000 บาท
2,358,000 บาท
2,358,000 บาท
30,732,500 บาท
30,732,500 บาท
30,732,500 บาท
30,732,500 บาท
65,360,900 บาท
65,360,900 บาท
65,360,900 บาท
65,360,900 บาท
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย

7,388,900 บาท
7,388,900 บาท
7,388,900 บาท
7,388,900 บาท
1,035,200 บาท
1,035,200 บาท
1,035,200 บาท
1,035,200 บาท
8,000,000 บาท
8,000,000 บาท
8,000,000 บาท
8,000,000 บาท

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.2 : บัญชีนวัตกรรมและบัญชีส่งิ ประดิษฐ์
ตัวชี้วดั ที่ 1 : รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ
เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 รายการ
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

321,000
321,000
321,000
321,000
321,000
321,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กองทัพอากาศ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นงั ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 6 คัน
(2) รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นงั ่ โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ด้านการเกษตรศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน
(3) รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นงั ่ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(4) รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นงั ่ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

11,770,000
11,770,000
11,770,000
11,770,000
11,770,000
11,770,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

864,000
864,000
864,000
864,000
864,000
864,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,995,000
13,995,000
13,995,000
13,995,000
13,995,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,330,000 บาท

1,555,000 บาท
1,555,000 บาท
1,555,000 บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาในหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อาวุธ
(1) ครุภณั ฑ์อาวุธทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5,608 หน่วย)

128,984,000
128,984,000
128,984,000
128,984,000
128,984,000
128,984,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

116,508,000
116,508,000
116,508,000
116,508,000
116,508,000
116,508,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,556,000
11,556,000
11,556,000
11,556,000
11,556,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถตรวจการสมรรถนะสู ง ขับเคลือ่ น 4 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล 76 คัน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดเล็ก
(ประเภทขับเคลือ่ น 4 ล้อ) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตาบลท่าอิฐ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน
(2) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล
และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชัน้ สูง โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน
(3) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลตรอน ตาบลบ้านแก่ง
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน
(4) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลหนองไผ่ ตาบลหนองไผ่
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน
(5) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง
โรงพยาบาลชุมตาบง ตาบลชุมตาบง อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน
(6) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง
โรงพยาบาลท่าตะโก ตาบลท่าตะโก อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน
(7) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลทุง่ เขาหลวง
ตาบลทุง่ เขาหลวง อาเภอทุง่ เขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน
(8) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลหนองฮี ตาบลหนองฮี
อาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน
(9) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลโพนทอง ตาบลสระนกแก้ว
อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน
(10) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลปากคาด ตาบลโนนศิลา
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

1,712,000
1,712,000
1,712,000
1,712,000
1,712,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

101,178,000
101,178,000
101,178,000
101,178,000
44,254,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,374,000 บาท

5,180,000 บาท
2,100,000 บาท
2,100,000 บาท
2,480,000 บาท
2,480,000 บาท
2,100,000 บาท
2,100,000 บาท
2,100,000 บาท
2,100,000 บาท
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(11) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลพรเจริญ ตาบลพรเจริญ
อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน
(12) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลศรีวไิ ล ตาบลศรีวไิ ล
อาเภอศรีวไิ ล จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,100,000 บาท
2,100,000 บาท

(13) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล
และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชัน้ สูง
โรงพยาบาลเหนือคลอง ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ 1 คัน

5,180,000 บาท

(14) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเกาะเต่า ตาบลเกาะเต่า อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

2,100,000 บาท

(15) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล
และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชัน้ สูง โรงพยาบาลอ่าวลึก
ตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 คัน
(16) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง
โรงพยาบาลสงขลา ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 122 รายการ (รวม 132 หน่วย)
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อาวุธ
(1) ครุภณั ฑ์อาวุธทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)
ตัวชี้วดั ที่ 2 : มีจานวนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ท่ขี ้ ึนบัญชี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 รายการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

5,180,000 บาท
2,480,000 บาท
56,924,000 บาท
56,924,000 บาท

2,354,000
2,354,000
2,354,000
2,354,000
2,354,000
2,354,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานาไปสู่นวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาผลงานสิง่ ประดิษฐ์ของประเทศสู่นวัตกรรม

36,600,000
36,600,000
36,600,000
36,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 2 : การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชี วิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : นวัตกรรมที่ภาครัฐนาไปใช้บริการประชาชนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 15
ของผลงานทัง้ หมด
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.1 : วิจยั และพัฒนาเพื่อความมัน่ คง สังคม
และการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมสาหรับผูส้ ู งอายุ
และผูพ้ กิ ารภาครัฐร้อยละ 60 ของโครงการ
1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั สมองเสือ่ มอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย
กิจกรรม โครงการวิจยั สมองเสือ่ มอัลไซเมอร์ครบวงจรในไทย
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
2.1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านสังคม และความมันคงของมนุ
่
ษย์
กิจกรรม ศึกษาวิจยั และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
6,117.8457
397.8316
397.8316
397.8316
74.6673
74.6673
74.6673
74.6673
2.6000
2.6000
2.6000
2.6000
34.6512
0.9099
0.9099
0.9099
0.9200
0.9200

โครงการ

7

เรื่อง

2

โครงการ

2

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

3

0.9200
0.7293
0.7293

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
3.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

2

0.7293
28.8000
28.8000

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

โครงการ

1

28.8000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
4. กระทรวงสาธารณสุข
4.1 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านสุขภาพจิต
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ประชาชนและพัฒนา
พื้นทีช่ ุมชน/สังคม
5. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
5.1 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจัดการ
ผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม
ตัวชี้วดั ที่ 2.2 : องค์ความรูท้ ่สี ามารถนาไปแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชี วิตประชาชนในเรื่องสาคัญตามนโยบายรัฐบาล
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ประเด็น
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.2.1 : วิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนาส่งเป็ นแนวทางเพือ่ กาหนดนโยบายของภาครัฐ
และ/หรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ
1. กระทรวงกลาโหม
1.1 กองทัพเรือ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การป้ องกันประเทศ
กิจกรรม การสร้างงานวิจยั และนวัตกรรม
1.2 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การป้ องกันประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ดา้ นยุทโธปกรณ์เทคโนโลยี
ป้ องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2. กระทรวงการคลัง
2.1 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั ด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ
เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
กิจกรรม การวิจยั ด้านการคลัง การเงิน เศรษฐกิจ และสังคม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
3.2920
3.2920

โครงการ

2

เรื่อง

4

3.2920
3.8341
3.8341
3.8341
3.8341
282.0790
282.0790
282.0790

โครงการ

139

282.0790
2,758.6368

2,758.6368
2,758.6368

ร้อยละ

80

เรื่อง

13

770.3516
25.9926
25.9926
25.9926
744.3590
744.3590
744.3590
1.8965
1.8965
1.8965

โครงการ

1

1.8965
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3. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
3.1 สถาบันการพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารงานวิจยั
กิจกรรม วิจยั ด้านสังคมและการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูท้ ส่ี ามารถนาไปแก้ไขปัญหา
และสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาสังคม
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.1 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน
6. กระทรวงยุตธิ รรม
6.1 สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ ยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญารวมทัง้ หลักนิตธิ รรมของประเทศไทย
และประเทศในกลุม่ อาเซียน
กิจกรรม การส่งเสริมงานวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้
7. กระทรวงแรงงาน
7.1 กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ ขับเคลือ่ นผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
กิจกรรม วิจยั เพือ่ ขับเคลือ่ นผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
8. กระทรวงวัฒนธรรม
8.1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั ทางวัฒนธรรม
กิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ ดาเนินโครงการวิจยั ทางวัฒนธรรม
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั มุง่ เป้ า
กิจกรรม วิจยั และพัฒนามุง่ เป้ า
9.2 สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคมและการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

เรื่อง

7

เรื่อง

6

เรื่อง

1

เรื่อง

10

ร้อยละ

80

เรื่อง

3

ต้นแบบ

10

ราย

2

งบประมาณ
2.4000
2.4000
2.4000
2.4000
11.7176
11.7176
11.7176
11.7176
0.4969
0.4969
0.4969
0.4969
28.5000
28.5000
28.5000

28.5000
4.5191
4.5191
4.5191
4.5191
9.7500
9.7500
9.7500
9.7500
84.8243
84.2620
84.2620
84.2620
0.5623
0.5623
0.5623
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10. กระทรวงศึกษาธิการ
10.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
337.6465
0.3250
0.3250

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

2

0.3250
8.1663
8.1663

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

9

8.1663
34.4426
34.4426

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.4 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

13

34.4426
1.9500
1.9500

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

7

1.9500
3.3840
3.3840

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคมและการพัฒนาทีย่ งั ยืน
10.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

11

3.3840
4.4146
4.4146

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

11

4.4146
5.5798
5.5798

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

โครงการ

8

5.5798
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10.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

13

8.4765
1.0582
1.0582

กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคมและการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

3

1.0582
4.7520
4.7520

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

14

4.7520
3.4736
3.4736

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

4

3.4736
3.2754
3.2754

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

9

3.2754
5.0950
5.0950

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

6

5.0950
3.1448
3.1448

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

โครงการ

5

3.1448

งบประมาณ
8.4765
8.4765
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10.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

12

2.9864
10.8048
10.8048

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

24

10.8048
4.8314
4.8314

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

4

4.8314
1.6250
1.6250

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

5

1.6250
1.7930
1.7930

กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

7

1.7930
1.5676
1.5676

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

2

1.5676
1.7864
1.7864

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

โครงการ

14

1.7864

งบประมาณ
2.9864
2.9864
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10.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การิจยั และพัฒนาความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ยืน
10.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

6

4.5361
4.4458
4.4458

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

14

4.4458
1.2890
1.2890

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

4

1.2890
3.9341
3.9341

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

5

3.9341
1.7248
1.7248

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

3

1.7248
2.4097
2.4097

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

โครงการ

3

2.4097
13.1065
13.1065

โครงการ

16

13.1065

งบประมาณ
4.5361
4.5361
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10.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

2

0.8575
0.2080
0.2080

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคมและพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

1

0.2080
1.2923
1.2923

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

4

1.2923
2.2662
2.2662

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

6

2.2662
1.6317
1.6317

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

5

1.6317
2.7309
2.7309

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคมและพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

7

2.7309
0.2400
0.2400

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

โครงการ

1

0.2400

งบประมาณ
0.8575
0.8575
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10.36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

12

2.0475
6.5674
6.5674

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

20

6.5674
11.7213
11.7213

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

20

11.7213
1.1092
1.1092

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคมและพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

4

1.1092
9.7928
9.7928

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

28

9.7928
1.3201
1.3201

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.42 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

2

1.3201
2.0433
2.0433

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

โครงการ

3

2.0433

งบประมาณ
2.0475
2.0475
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10.43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.44 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

3

1.8371
3.0000
3.0000

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.45 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

2

3.0000
4.6969
4.6969

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.46 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

2

4.6969
19.9947
19.9947

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

ร้อยละ

70

19.9947
4.5087
4.5087

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

4

4.5087
12.1542
12.1542

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคงทางสั
่
งคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.49 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

13

12.1542
26.9804
26.9804

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

โครงการ

16

26.9804

งบประมาณ
1.8371
1.8371
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10.50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.51 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

1

0.1950
49.5056
49.5056

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.52 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

8

49.5056
8.8146
8.8146

กิจกรรม การวิจยั เพือ่ ความมันคง
่ สังคมและการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.53 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

11

8.8146
5.5000
5.5000

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
10.54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

4

5.5000
12.2527
12.2527

โครงการ

5

12.2527
50.2619
5.1849
5.1849

เรื่อง

4

เรื่อง

5

5.1849
3.1168
3.1168
3.1168

กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
11. กระทรวงสาธารณสุข
11.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั นวัตกรรมเพือ่ เสริมสร้างความรูใ้ นการดูแลสุขภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
กิจกรรม การศึกษา วิจยั นวัตกรรมเพือ่ เป็ นแนวทางในการดูแลสุขภาพ
11.2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม เพือ่ แก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ

งบประมาณ
0.1950
0.1950
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11.3 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อมเพือ่ รองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุม่ วัย
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั เพือ่ สร้างความเข้มแข็งด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อม
11.4 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ด้านสุขภาพเพือ่ สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมันคงและคุ
่
ณภาพชีวติ
กิจกรรม วิจยั มุง่ เป้ าด้านสุขภาพและความมันคง
่ สังคม และพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
11.5 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างความเข้มแข็งด้านความมันคงของวั
่
คซีน
กิจกรรม วิจยั เพือ่ สร้างความเข้มแข็งด้านความมันคงของวั
่
คซีน
12. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
12.1 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจัดการ
ผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรม บูรณาการงบประมาณการวิจยั
13. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
13.1 กองทุนสนับสนุนการวิจยั
โครงการที่ 1 : กองทุนสนับสนุนการวิจยั
กิจกรรม ทุนวิจยั มุง่ เป้ า
ตัวชี้วดั ที่ 2.3 : แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของผลงานทัง้ หมด
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.3.1 : การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาชุมชน
และสังคม และเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมร้อยละ 70
ของโครงการ
1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมสร้างองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่ ขับเคลือ่ นการวิจยั และพัฒนา
2. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2.1 กรมพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
0.4602
0.4602

โครงการ

1

0.4602
40.0000
40.0000

ร้อยละ

30

เรื่อง

2

โครงการ

252

ทุน/โครงการ

200

40.0000
1.5000
1.5000
1.5000
1,056.2724
1,056.2724
1,056.2724
1,056.2724
400.0000
400.0000
400.0000
400.0000
2,961.3773
2,961.3773
2,961.3773

โครงการ

11

351.0071
351.0071
351.0071
351.0071
4.9762
1.9763
1.9763

145

หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่ วยนับ
จานวน
กิจกรรม วิจยั และพัฒนา นวัตกรรม ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
เรื่อง
2
การกีฬา
2.2 สถาบันการพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารงานวิจยั
กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
เรื่อง
9
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูท้ ส่ี ามารถนาไปแก้ไขปัญหา
และสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
เรื่อง
1
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว
กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั
โครงการ
2
4.2 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง
กิจกรรม วิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ประเทศ
โครงการ
2
4.3 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมด้านปศุสตั ว์
กิจกรรม วิจยั และนวัตกรรม
โครงการ
18
4.4 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน
เรื่อง
13
4.5 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตพืช
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชให้มปี ระสิทธิภาพ แผนงานวิจยั /
54
โครงการวิจยั
เดีย่ ว
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาการเพิม่ มูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพ
การกักเก็บสารมลพิษของป่ าชายเลนและป่ าชายฝัง่
กิจกรรม ศึกษาการเพิม่ มูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บ
สารมลพิษของป่ าชายเลนและป่ าชายฝัง่

งบประมาณ
1.9763
2.9999
2.9999
2.9999
1.4416
1.4416
1.4416
1.4416
189.8844
23.5613
23.5613
23.5613
1.3420
1.3420
1.3420
9.2004
9.2004
9.2004
3.3596
3.3596
3.3596
152.4211
152.4211
152.4211

40.1979
6.2649
6.2649
โครงการ

2

6.2649
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5.2 กรมป่ าไม้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่ าไม้
กิจกรรม จัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
5.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม
กิจกรรม วิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม
6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพในการวัดความยาว
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมและห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่าย
กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพในการวัดความยาว
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม และห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่าย
6.2 สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์
กิจกรรม การวิจยั ต่อยอดเพือ่ การสร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์
7. กระทรวงศึกษาธิการ
7.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม วิจยั ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
7.2 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
กิจกรรม ส่งเสริมงานวิจยั พัฒนานโยบายและวิจยั องค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนา
อาชีวศึกษา
โครงการที่ 2 : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรม ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
7.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ
กิจกรรม สนับสนุนการวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา
7.4 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ
กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และ
เพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

3

เรื่อง

9

รายการวัด

1

ร้อยละ

100

ร้อยละ

50

เรื่อง

3

งบประมาณ
1.7791
1.7791
1.7791
32.1539
32.1539
32.1539
2.9599
1.7323
1.7323
1.7323
1.2276
1.2276
1.2276
1,770.6030
1.2065
1.2065
1.2065
80.6000
1.6000
1.6000
79.0000
79.0000
657.3056
657.3056

ผลงาน

2,800

โครงการ

510

657.3056
11.0000
11.0000

โครงการ

30

11.0000
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7.5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.9 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.10 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

งบประมาณ
22.1310
22.1310

โครงการ

19

22.1310

1

0.2393
0.2393
0.2393
1.5368
1.5368

4

1.5368
3.1009
3.1009

2

3.1009
3.5000
3.5000

3

3.5000
2.1378
2.1378

โครงการ

6

2.1378
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7.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคมและการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
7.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

7

2.8816
5.7195
5.7195

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

14

5.7195

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
2.7980
2.7980

8

2.7980
2.8816
2.8816

2.9240
2.9240

4

2.9240
13.0866
13.0866

13

13.0866
5.3577
5.3577

12

5.3577
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
7.5857
7.5857

27

7.5857
3.4974
3.4974

6

3.4974
8.5674
8.5674

9

8.5674
1.1540
1.1540

2

1.1540
5.4955
5.4955

20

5.4955
3.3013
3.3013

8

3.3013

150

หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
19.1373
19.1373

38

19.1373
7.1205
7.1205

8

7.1205
1.8363
1.8363

7

1.8363
4.4834
4.4834

16

4.4834
7.8822
7.8822

9

7.8822
10.3415
10.3415

12

10.3415
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
7.0217
7.0217

29

7.0217
1.0563
1.0563

2

1.0563
7.4307
7.4307

22

7.4307
4.8978
4.8978

13

4.8978
2.8250
2.8250

2

2.8250
11.7051
11.7051

36

11.7051
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
0.8059
0.8059

2

0.8059
4.3018
4.3018

11

4.3018
9.6004
9.6004

2

9.6004
2.9643
2.9643

11

2.9643
4.3845
4.3845

8

4.3845
34.5911
34.5911

47

34.5911
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.43 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.44 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.45 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
1.5321
1.5321

8

1.5321
5.3088
5.3088

14

5.3088
1.6576
1.6576

6

1.6576
4.6109
4.6109

8

4.6109
10.1942
10.1942

14

10.1942
11.7561
11.7561

38

11.7561
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
4.9687
4.9687

10

4.9687
1.2541
1.2541

9

1.2541
12.6383
12.6383

24

12.6383
6.5659
6.5659

14

6.5659
6.9336
6.9336

23

6.9336
12.7013
12.7013

33

12.7013
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.56 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.58 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้าน
สังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
1.4047
1.4047

5

1.4047
16.9928
16.9928

44

16.9928
3.7215
3.7215

5

3.7215
0.7248
0.7248

2

0.7248
12.1134
12.1134

13

12.1134
49.8003
49.8003

137

49.8003
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.59 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้าน
สังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.61 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.62 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

ร้อยละ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
11.0000
11.0000

20

11.0000
1.5989
1.5989

4

1.5989
35.2026
35.2026

70

35.2026
1.9325
1.9325

6

1.9325
25.2068
25.2068

9

25.2068
26.7226
26.7226

5

26.7226
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.66 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.68 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.69 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.70 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

งบประมาณ
27.0586
27.0586

18

27.0586
6.2164
6.2164

22

6.2164
56.5766
56.5766

8

56.5766
274.1431
274.1431

32

274.1431
13.8000
13.8000

10

13.8000
8.2635
8.2635

18

8.2635
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.71 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.72 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
7.73 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

โครงการ

กิจกรรม การจัดการความรูก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
8. กระทรวงสาธารณสุข
8.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั นวัตกรรมเพือ่ เสริมสร้างความรูใ้ นการดูแลสุขภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
กิจกรรม การศึกษา วิจยั จัดการความรูเ้ พือ่ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
8.2 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้
ด้านการบริหารกองทุนและการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ ด้านการบริหารกองทุน
และพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
8.3 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรม การศึกษาวิจยั ให้ความรูแ้ ละพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
9. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
9.1 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ
และจัดการผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรม บริหารจัดการผลงานวิจยั สู่การใช้ประโยชน์

โครงการ

งบประมาณ
2.9975
2.9975

5

2.9975
119.1280
119.1280

12

119.1280
8.3644
8.3644

21

8.3644
22.7650
13.8600
13.8600

เรื่อง

4

13.8600
4.2250
4.2250

เรื่อง

1

4.2250

เรื่อง

1

ผลงาน

100

4.6800
4.6800
4.6800
159.5772
156.4946
156.4946
156.4946
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
9.2 สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาสังคมและความมันคง
่
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ พัฒนาสังคมและความมันคง
่
10. หน่วยงานของรัฐสภา
10.1 สถาบันพระปกเกล้า
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาประชาธิปไตย
กิจกรรม การสร้างองค์ความรูแ้ ละการผลิตผลงานวิจยั
11. หน่วยงานของศาล
11.1 สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั
กิจกรรม โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนู ญ
12. รัฐวิสาหกิจ
12.1 การเคหะแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านสังคม และความมันคงของมนุ
่
ษย์
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาด้านทีอ่ ยู่อาศัย
12.2 องค์การสวนสัตว์
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน
กิจกรรม เพือ่ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุม้ ครอง
กับชุมชน
12.3 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และคุณภาพชีวติ ประชาชน
กิจกรรม โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ
OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมภิ าค
กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
กิจกรรม การจัดการสถานีเพือ่ ถ่ายทอดความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม โครงการศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
กิจกรรม โครงการโรงงานนาร่องมาตรฐาน สาหรับผลิตผลิตภัณฑ์ได้จากผลผลิต
งานวิจยั ระยะที่ 1- สายการผลิตเครื่องดืม่ และสายการผลิตผลไม้อบแห้ง
กิจกรรม โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพเพือ่ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2
กิจกรรม โครงการศูนย์ความเป็ นเลิศด้านสาหร่าย วว.
กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีอาหารแปรรู ปของ SMEs
ในพื้นที่
กิจกรรม โครงการวิจยั และพัฒนาสารสกัดทีม่ ฤี ทธิ์ต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
สาหรับผูส้ ู งอายุ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

ร้อยละ

80

โครงการ

28

เรื่อง

3

เรื่อง

2

โครงการ

1

งบประมาณ
3.0826
3.0826
3.0826
37.9543
37.9543
37.9543
37.9543
2.9310
2.9310
2.9310
2.9310
377.0797
7.0165
7.0165
7.0165
0.3835
0.3835
0.3835
369.6797
369.6797

ราย

1000

48.0000

คน
ราย
ราย
คน
ราย

2500
5
3500
2
800

71.6000
14.8152
42.6814
22.5850
98.5299

สายพันธุ ์
สายพันธุ ์
ราย

120
4
200

2.0000
34.5282
3.0000

ชนิด

3

3.5000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม โครงการศูนย์ตน้ แบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบครบวงจร
กิจกรรม โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติและของเหลือทิ้ง
จากธรรมชาติ
กิจกรรม โครงการ Non-Thermal Plasma เพือ่ ผูป้ ระกอบการอัญมณี SMEs

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
เรื่อง
3

งบประมาณ
3.5000

ชิ้น

4

15.8400

เรื่อง

1

9.1000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 2 : การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : นวัตกรรมที่ภาครัฐนาไปใช้บริการประชาชนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.1 : วิจยั และพัฒนาเพื่อความมัน่ คง สังคม และการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลงานวิจยั ที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ
และผูพ้ ิการภาครัฐ ร้อยละ 60 ของโครงการ
สานักนายกรัฐมนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั สมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)
(2) ระบบแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์/โครงการวิจยั แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการวิจยั สมองอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั ความต้องการของคนพิการต่อการใช้นวัตกรรม
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ
สาหรับคนพิการในชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ

74,667,300
74,667,300
74,667,300
21,345,000

บาท
บาท
บาท
บาท

345,000 บาท
21,000,000 บาท
53,322,300 บาท

2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
1,300,000 บาท
1,300,000 บาท

909,900 บาท
909,900 บาท
909,900 บาท
909,900 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านสุขภาพจิต
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา

920,000 บาท
920,000 บาท
920,000 บาท
920,000 บาท

729,300 บาท
729,300 บาท
729,300 บาท
729,300 บาท

28,800,000 บาท
28,800,000 บาท
28,800,000 บาท
28,800,000 บาท

3,292,000 บาท
3,292,000 บาท
3,292,000 บาท
3,292,000 บาท

3,834,100 บาท
3,834,100 บาท
3,834,100 บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจัดการผลงานวิจยั
ไปสู่การใช้ประโยชน์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนนโยบายและนวัตกรรมเพือ่ ใช้ประโยชน์เชิงสังคม

282,079,000
282,079,000
282,079,000
282,079,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2.2 : องค์ความรู ท้ ่สี ามารถนาไปแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ความมัน่ คง สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตประชาชนในเรื่องสาคัญตามนโยบายรัฐบาล ไม่นอ้ ยกว่า 5 ประเด็น
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.2.1 : วิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลงานวิจยั ที่สามารถนาส่งเป็ นแนวทางเพื่อกาหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ
กระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพื่อการป้ องกันประเทศ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และพัฒนาสร้างเรือดานา้ ขนาดเล็กของกองทัพเรือ /
Midget Submarine
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพื่อการป้ องกันประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์โครงการวิจยั และพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์
กระทรวงการคลัง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการ : โครงการการวิจยั ด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) การสร้างแบบจาลองวิเคราะห์เศรษฐกิจรายภูมภิ าคและรายจังหวัด

25,992,600 บาท
25,992,600 บาท
25,992,600 บาท
744,359,000
744,359,000
744,359,000
467,255,300
467,255,300
11,300,000
11,300,000
265,803,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,896,500 บาท
1,896,500 บาท
1,896,500 บาท
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถาบันการพลศึกษา
โครงการ : โครงการบริหารงานวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาด้านสังคมให้ยงยื
ั่ น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ท้ ่สี ามารถนาไปแก้ไขปัญหา
และสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการวิจยั รูปแบบการบูรณาการส่งเสริมการออมของประชาชน
ก่อนวัยผูส้ ู งอายุในกลุม่ องค์กรชุมชน
2) โครงการวิจยั แบบจาลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเพือ่ การจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ ู งอายุในเขตชนบท
3) โครงการการศึกษากระบวนการแก้ไขและป้ องกันปัญหาขอทาน : กรณีศกึ ษา
ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์
4) โครงการวิจยั กระบวนการขับเคลือ่ นการคุม้ ครองพิทกั ษ์สทิ ธิสาหรับ
กลุม่ หญิงไทยทีต่ กเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ในต่างประเทศ
5) โครงการภูมปิ ญั ญาเชิงอัตลักษณ์ของผูส้ ู งวัยกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้นทีส่ ูง
ในพื้นทีภ่ าคเหนือตอนบน
6) โครงการรูปแบบการป้ องกันและแก้ไขปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาที่ดินอย่างยัง่ ยืน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,400,000 บาท
2,400,000 บาท
2,400,000 บาท

11,717,600 บาท
11,717,600 บาท
1,243,600 บาท
1,840,000 บาท
346,800 บาท
3,561,400 บาท
2,256,800 บาท
2,469,000 บาท

496,900
496,900
496,900
197,000
265,400
13,400
14,600
6,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงยุตธิ รรม
สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรู เ้ พื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนา
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา รวมทัง้ หลักนิ ตธิ รรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรู เ้ พือ่ ยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา รวมทัง้ หลักนิตธิ รรมของ
ประเทศไทยและประเทศในกลุม่ อาเซียน
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั เกีย่ วกับการฝึ กอบรมฝี มอื แรงงานกับการเพิม่ ผลิตภาพ
แรงงานใน 5 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั เกีย่ วกับสาขาอาชีพทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อสาธารณะ
ทีป่ ระกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู ค้ วามสามารถ
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั เกีย่ วกับการจัดทาสถิตผิ ลิตภาพแรงงานในสถานประกอบ
กิจการทีจ่ ดั ฝึ กอบรมตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2545
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุ นการวิจยั ทางวัฒนธรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั ทางวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั มุ่งเป้ า
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

28,500,000 บาท
28,500,000 บาท
28,500,000 บาท

28,500,000 บาท

4,519,100 บาท
4,519,100 บาท
1,524,700 บาท
1,567,200 บาท
1,427,200 บาท

9,750,000
9,750,000
9,750,000
9,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท

84,262,000
84,262,000
84,262,000
84,262,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

562,300
562,300
562,300
562,300

บาท
บาท
บาท
บาท

325,000 บาท
325,000 บาท
325,000 บาท
325,000 บาท

8,166,300 บาท
8,166,300 บาท
8,166,300 บาท
8,166,300 บาท

34,442,600 บาท
34,442,600 บาท
34,442,600 บาท
34,442,600 บาท

1,950,000 บาท
1,950,000 บาท
1,950,000 บาท
1,950,000 บาท
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มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือ
สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

3,384,000 บาท
3,384,000 บาท
3,384,000 บาท
3,384,000 บาท

4,414,600 บาท
4,414,600 บาท
4,414,600 บาท
4,414,600 บาท

5,579,800 บาท
5,579,800 บาท
5,579,800 บาท
5,579,800 บาท

8,476,500 บาท
8,476,500 บาท
8,476,500 บาท
8,476,500 บาท

1,058,200 บาท
1,058,200 บาท
1,058,200 บาท
1,058,200 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

4,752,000 บาท
4,752,000 บาท
4,752,000 บาท
4,752,000 บาท

3,473,600 บาท
3,473,600 บาท
3,473,600 บาท
3,473,600 บาท

3,275,400 บาท
3,275,400 บาท
3,275,400 บาท
3,275,400 บาท

5,095,000 บาท
5,095,000 บาท
5,095,000 บาท
5,095,000 บาท

3,144,800 บาท
3,144,800 บาท
3,144,800 บาท
3,144,800 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

2,986,400 บาท
2,986,400 บาท
2,986,400 บาท
2,986,400 บาท

10,804,800 บาท
10,804,800 บาท
10,804,800 บาท
10,804,800 บาท

4,831,400 บาท
4,831,400 บาท
4,831,400 บาท
4,831,400 บาท

1,625,000 บาท
1,625,000 บาท
1,625,000 บาท
1,625,000 บาท

1,793,000 บาท
1,793,000 บาท
1,793,000 บาท
1,793,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของ
ภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

1,567,600 บาท
1,567,600 บาท
1,567,600 บาท
1,567,600 บาท

1,786,400 บาท
1,786,400 บาท
1,786,400 บาท
1,786,400 บาท

4,536,100 บาท
4,536,100 บาท
4,536,100 บาท
4,536,100 บาท

4,445,800 บาท
4,445,800 บาท
4,445,800 บาท
4,445,800 บาท

1,289,000 บาท
1,289,000 บาท
1,289,000 บาท
1,289,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของรัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ของ
ภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

3,934,100 บาท
3,934,100 บาท
3,934,100 บาท
3,934,100 บาท

1,724,800 บาท
1,724,800 บาท
1,724,800 บาท
1,724,800 บาท

2,409,700 บาท
2,409,700 บาท
2,409,700 บาท
2,409,700 บาท

13,106,500 บาท
13,106,500 บาท
13,106,500 บาท
13,106,500 บาท

857,500 บาท
857,500 บาท
857,500 บาท
857,500 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม
และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

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

1,292,300 บาท
1,292,300 บาท
1,292,300 บาท
1,292,300 บาท

2,266,200 บาท
2,266,200 บาท
2,266,200 บาท
2,266,200 บาท

1,631,700 บาท
1,631,700 บาท
1,631,700 บาท
1,631,700 บาท

2,730,900 บาท
2,730,900 บาท
2,730,900 บาท
2,730,900 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

240,000 บาท
240,000 บาท
240,000 บาท
240,000 บาท

2,047,500 บาท
2,047,500 บาท
2,047,500 บาท
2,047,500 บาท

6,567,400 บาท
6,567,400 บาท
6,567,400 บาท
6,567,400 บาท

11,721,300 บาท
11,721,300 บาท
11,721,300 บาท
11,721,300 บาท

1,109,200 บาท
1,109,200 บาท
1,109,200 บาท
1,109,200 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คงและคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

9,792,800 บาท
9,792,800 บาท
9,792,800 บาท
9,792,800 บาท

1,320,100 บาท
1,320,100 บาท
1,320,100 บาท
1,320,100 บาท

2,043,300 บาท
2,043,300 บาท
2,043,300 บาท
2,043,300 บาท

1,837,100 บาท
1,837,100 บาท
1,837,100 บาท
1,837,100 บาท

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
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มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

4,696,900 บาท
4,696,900 บาท
4,696,900 บาท
4,696,900 บาท

19,994,700 บาท
19,994,700 บาท
19,994,700 บาท
19,994,700 บาท

4,508,700 บาท
4,508,700 บาท
4,508,700 บาท
4,508,700 บาท

12,154,200 บาท
12,154,200 บาท
12,154,200 บาท
12,154,200 บาท

26,980,400 บาท
26,980,400 บาท
26,980,400 บาท
26,980,400 บาท
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

195,000 บาท
195,000 บาท
195,000 บาท
195,000 บาท

49,505,600
49,505,600
49,505,600
49,505,600

บาท
บาท
บาท
บาท

8,814,600 บาท
8,814,600 บาท
8,814,600 บาท
8,814,600 บาท

5,500,000 บาท
5,500,000 บาท
5,500,000 บาท
5,500,000 บาท

12,252,700 บาท
12,252,700 บาท
12,252,700 บาท
12,252,700 บาท
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการวิจยั นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู ใ้ นการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านระบบบริการสุขภาพ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการ : โครงการวิจยั ด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวิต
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความมัน่ คงของวัคซีน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ
และจัดการผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ทีม่ งุ่ เป้ าเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2) เงินอุดหนุนงานวิจยั ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

5,184,900 บาท
5,184,900 บาท
5,184,900 บาท
5,184,900 บาท
3,116,800 บาท
3,116,800 บาท
3,116,800 บาท

460,200 บาท
460,200 บาท
460,200 บาท

40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท

1,056,272,400 บาท
1,056,272,400 บาท
1,056,272,400 บาท
476,500,000 บาท
579,772,400 บาท
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กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
โครงการ : กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) การสนับสนุนการวิจยั มุง่ เป้ าตามยุทธศาสตร์

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

ตัวชี้วดั ที่ 2.3 : แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานทัง้ หมด
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.3.1 : การจัดการความรู ก้ ารวิจยั เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลงานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมร้อยละ 70 ของโครงการ
สานักนายกรัฐมนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมสร้างองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
เพือ่ การวิจยั และพัฒนายา
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตัง้ คลังชีววัตถุและวิจยั มะเร็งตับ
และท่อนา้ ดี
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั
4) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั เพือ่ พัฒนา ของสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั การสร้างรูปแบบการฝึ กมวยไทยทีม่ ผี ลต่อความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อสาหรับเยาวชนหญิง
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั ชุมชนต้นแบบของการจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีไทยในภูมภิ าค
และท้องถิน่ ในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง

351,007,100 บาท
351,007,100 บาท
351,007,100 บาท
100,000,000 บาท
25,000,000 บาท
174,000,000 บาท
52,007,100 บาท

1,976,300 บาท
1,976,300 บาท
574,000 บาท

1,402,300 บาท
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สถาบันการพลศึกษา
โครงการ : โครงการบริหารงานวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทางานวิจยั และงานสร้างสรรค์เพือ่ แก้ปญั หาด้านสังคม
และคุณภาพชีวติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ท้ ่สี ามารถนาไปแก้ไขปัญหา
และสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการการวิจยั และพัฒนาการสือ่ สารเพือ่ ยุตปิ ญั หาการขอทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
(9) วัสดุการเกษตร
กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุก่อสร้าง

2,999,900 บาท
2,999,900 บาท
2,999,900 บาท

1,441,600 บาท
1,441,600 บาท
1,441,600 บาท

23,561,300
23,561,300
23,561,300
3,651,800
107,200
58,500
11,339,000
438,200
605,800
2,850,000
140,000
4,370,800

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

1,342,000
1,342,000
1,342,000
72,000
292,000
265,700
115,300
14,000
23,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์
(11) วัสดุการเกษตร
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมด้านปศุสตั ว์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) วัสดุสานักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุเวชภัณฑ์
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(17) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสานักงาน

154,000
99,000
15,000
282,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,200,400
9,150,400
9,150,400
394,600
19,800
826,000
102,000
180,000
10,000
951,000
70,000
117,400
396,700
160,000
45,000
35,000
499,500
2,953,000
119,000
2,271,400
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

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

3,359,600
3,359,600
3,359,600
1,178,900
745,400
127,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
(7) วัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ไ้ ปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(8) ค่าจัดนิทรรศการ
(9) วัสดุสานักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(17) วัสดุการเกษตร
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการ : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บ
สารมลพิษของป่ าชายเลนและป่ าชายฝัง่
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศึกษาการเพิม่ มูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพ
การกักเก็บสารมลพิษของป่ าชายเลนและป่ าชายฝัง่
กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่ าไม้
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่ าไม้
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152,421,100
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4,487,400
1,413,200
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40,375,100
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6,264,900 บาท
6,264,900 บาท
6,264,900 บาท
1,779,100 บาท
1,779,100 บาท
1,779,100 บาท
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
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 าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพในการวัดความยาวเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ภาคอุตสาหกรรมและห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่าย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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1,000,000
1,000,000
1,000,000
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1,000,000 บาท
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1,732,300
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บาท
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1,227,600
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180,900
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บาท
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บาท
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80,900 บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเพือ่ การวิจยั
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานวิจยั พัฒนานโยบายและวิจยั องค์ความรู ้
เพือ่ การพัฒนาอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสง่ิ ประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่และหุน่ ยนต์อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน
ในเชิงพาณิ ชย์
(2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และนวัตกรรม
เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
(3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสังคม
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บาท
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1,600,000 บาท
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79,000,000 บาท
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619,305,600 บาท
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือ
นวัตกรรมสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมสาหรับผู ้สูงอายุ
และผูพ้ กิ าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
และความเป็ นเลิศทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคม
หรือนวัตกรรมสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

11,705,100 บาท
11,705,100 บาท
11,705,100 บาท
11,705,100 บาท

805,900 บาท
805,900 บาท
805,900 บาท
805,900 บาท

4,301,800
4,301,800
4,301,800
4,301,800

บาท
บาท
บาท
บาท

9,600,400
9,600,400
9,600,400
9,600,400

บาท
บาท
บาท
บาท

2,964,300 บาท
2,964,300 บาท
2,964,300 บาท

2,964,300 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการความรู ก้ ารวิจยั เพือ่ นาไปสู่
การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคม
หรือนวัตกรรมสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ

4,384,500
4,384,500
4,384,500
4,384,500

บาท
บาท
บาท
บาท

34,591,100 บาท
34,591,100 บาท
34,591,100 บาท
34,591,100 บาท

1,532,100
1,532,100
1,532,100
1,532,100

บาท
บาท
บาท
บาท

5,308,800 บาท
5,308,800 บาท
5,308,800 บาท
5,308,800 บาท

1,657,600 บาท
1,657,600 บาท
1,657,600 บาท
1,657,600 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโคงการวิจยั การจัดการความรู ก้ ารวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

4,610,900
4,610,900
4,610,900
4,610,900

บาท
บาท
บาท
บาท

10,194,200
10,194,200
10,194,200
10,194,200

บาท
บาท
บาท
บาท

11,756,100 บาท
11,756,100 บาท
11,756,100 บาท
11,756,100 บาท

4,968,700
4,968,700
4,968,700
4,968,700

บาท
บาท
บาท
บาท

1,254,100 บาท
1,254,100 บาท
1,254,100 บาท
1,254,100 บาท
19,205,700 บาท
12,638,300 บาท
12,638,300 บาท
12,638,300 บาท
12,638,300 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคม
หรือนวัตกรรมสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ

6,565,900 บาท
6,565,900 บาท
6,565,900 บาท
6,565,900 บาท

6,933,600
6,933,600
6,933,600
6,933,600

บาท
บาท
บาท
บาท

12,701,300 บาท
12,701,300 บาท
12,701,300 บาท
12,701,300 บาท

1,404,700
1,404,700
1,404,700
1,404,700

บาท
บาท
บาท
บาท

16,992,800
16,992,800
16,992,800
16,992,800

บาท
บาท
บาท
บาท

3,721,500 บาท
3,721,500 บาท
3,721,500 บาท
3,721,500 บาท
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาใปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

724,800
724,800
724,800
724,800

บาท
บาท
บาท
บาท

12,113,400
12,113,400
12,113,400
12,113,400

บาท
บาท
บาท
บาท

49,800,300
49,800,300
49,800,300
49,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

11,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,598,900
1,598,900
1,598,900
1,598,900

บาท
บาท
บาท
บาท

35,202,600
35,202,600
35,202,600
35,202,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

1,932,500 บาท
1,932,500 บาท
1,932,500 บาท
1,932,500 บาท

25,206,800
25,206,800
25,206,800
25,206,800

บาท
บาท
บาท
บาท

26,722,600
26,722,600
26,722,600
26,722,600

บาท
บาท
บาท
บาท

27,058,600
27,058,600
27,058,600
27,058,600

บาท
บาท
บาท
บาท

6,216,400
6,216,400
6,216,400
6,216,400

บาท
บาท
บาท
บาท

56,576,600
56,576,600
56,576,600
56,576,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็ง ด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ความมันคง
่ สังคม และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

274,143,100
274,143,100
274,143,100
274,143,100

บาท
บาท
บาท
บาท

13,800,000
13,800,000
13,800,000
13,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,263,500
8,263,500
8,263,500
8,263,500

บาท
บาท
บาท
บาท

2,997,500
2,997,500
2,997,500
2,997,500

บาท
บาท
บาท
บาท

119,128,000
119,128,000
119,128,000
119,128,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,364,400
8,364,400
8,364,400
8,364,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการวิจยั นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู ใ้ นการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั พัฒนาและจัดการองค์ความรู ้
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการบริหารกองทุน
และการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
โครงการ : โครงการการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ
และจัดการผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรูแ้ ละแผยแพร่ผลผลิต
จากผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ไปสู่การใช้ประโยชน์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการการพัฒนาระบบงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาตร์เพือ่ สนับสนุนการปฏิรูปต้นธาร
การอานวยความยุตธิ รรมในระดับสถานีตารวจ
2) โครงการผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ตามช่องทางธรรมชาติพ้นื ทีช่ ายแดนไทย-เมียนม่า
ของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ

13,860,000 บาท
4,820,000 บาท
4,820,000 บาท
4,820,000 บาท
9,040,000 บาท
9,040,000 บาท

4,225,000
4,225,000
4,225,000
4,225,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,680,000
4,680,000
4,680,000
4,680,000

บาท
บาท
บาท
บาท

156,494,600 บาท
156,494,600 บาท
156,494,600 บาท
156,494,600 บาท
3,082,600 บาท
3,082,600 บาท
1,400,000 บาท

1,682,600 บาท
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รัฐวิสาหกิจ
การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) อุดหนุนการวิจยั และพัฒนาด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
องค์การสวนสัตว์
โครงการ : โครงการศึกษาแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่า
กับชุมชน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และคุณภาพชีวิตประชาชน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

7,016,500
7,016,500
7,016,500
7,016,500

383,500 บาท
383,500 บาท
383,500 บาท
383,500 บาท

369,679,700 บาท
214,983,100 บาท
214,983,100 บาท
213,983,100 บาท
2,220,000 บาท

(1) เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับ
สารปรับปรุงดิน ตาบลตาลเดีย่ ว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 ชุด
(2) ชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก
ตาบลตาลเดีย่ ว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 ชุด
(3) ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 6 หลัง

2,220,000 บาท
211,763,100 บาท
10,000,000 บาท
14,600,000 บาท
10,000,000 บาท

(4) ครุภณั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(5) ระบบสายการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

6,365,000 บาท

87,229,900 บาท
109,200,000 บาท
21,970,100 บาท
87,229,900 บาท
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(6) ระบบผลิตนา้ ความบริสุทธิ์สูง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1 ระบบ
(7) เครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(8) ตูค้ วบคุมสภาวะแวดล้อมพืช สถานีวจิ ยั ลาตะคอง ตาบลหนองสาหร่าย
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
(9) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช สถานีวจิ ยั ลาตะคอง
ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

1,950,000 บาท

6,300,000 บาท
1,500,000 บาท
2,700,000 บาท

(10) ชุดตรวจวิเคราะห์อนิ ทรียเ์ คมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะ
และประมวลผลวิเคราะห์ สถานีวจิ ยั ลาตะคอง
ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

8,500,000 บาท

(11) ชุดกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมเครื่องเคลือบสาร
ตัวอย่างและอุปกรณ์ประมวลผลวิเคราะห์ภาพ สถานีวจิ ยั ลาตะคอง
ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

5,500,000 บาท

(12) ชุดตรวจวิเคราะห์สารผสมสถานะของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วงอเนกประสงค์และประมวลผลวิเคราะห์
สถานีวจิ ยั ลาตะคอง ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

5,700,000 บาท

(13) ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบตั กิ าร สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

8,239,000 บาท

(14) ระบบต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพร้อมแหล่งกาเนิดแสงสาหรับ
การผลิตโปรตีนพอลิแซ็กคาไรด์และเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายนา้ จืด/นา้ เค็ม
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

6,600,000 บาท

(15) ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับโรงงานนาทาง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ
(16) เครื่องทดสอบสมบัตเิ ชิงกล สถานีวจิ ยั ลาตะคอง ตาบลหนองสาหร่าย
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(17) เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน สถานีวจิ ยั ลาตะคอง
ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(18) เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์ สถานีวจิ ยั ลาตะคอง
ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

13,739,200 บาท
4,300,000 บาท
3,850,000 บาท
1,300,000 บาท
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(19) เครื่องทดสอบการกระจายของสารเติมเต็มในยางคงรูปและยางคอมปาวด์
สถานีวจิ ยั ลาตะคอง ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(20) เครื่องบดผสมสารเคมี สถานีวจิ ยั ลาตะคอง ตาบลหนองสาหร่าย
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(21) เครื่องวัดการยึดเกาะ ความแข็ง ความหนาของฟิ มล์บาง สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

2,890,000 บาท
2,500,000 บาท

8,000,000
1,000,000
600,000
600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

400,000 บาท
400,000 บาท
154,696,600 บาท
154,696,600 บาท
154,696,600 บาท
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ขอจัดสรร
หน่ วยงานของรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า
โครงการ : โครงการการสร้างองค์ความรู ใ้ นการพัฒนาประชาธิปไตย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
หน่ วยงานของศาล
สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
โครงการ : โครงการวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

58,934,085
58,934,085
58,934,085
58,934,085

เสนอจัดสรร

บาท
บาท
บาท
บาท

2,931,000 บาท
2,931,000 บาท
2,931,000 บาท

37,954,300
37,954,300
37,954,300
37,954,300

บาท
บาท
บาท
บาท

2,931,000 บาท
2,931,000 บาท
2,931,000 บาท
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 3 : วิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : องค์ความรูท้ ่ไี ด้สามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ร้อยละ 50
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.1.1 : วิจยั พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิ งลึกที่มีศกั ยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จสามารถยืน่ ตีพมิ พ์ระดับชาติ และนานาชาติ
ร้อยละ 50
1. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
1.1 กรมพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สะสมองค์ความรูด้ า้ นกีฬา
นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ สะสมองค์ความรูด้ า้ นกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.2 สถาบันการพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารงานวิจยั
กิจกรรม จัดทางานวิจยั และงานสร้างสรรค์เพือ่ สร้างและสะสมองค์ความรู ้
ทีม่ ศี กั ยภาพ
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐาน
2.2 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างหรือสะสมองค์ความรู ้
2.3 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
กิจกรรม วิจยั พื้นฐาน
2.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
2.5 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างและสะสมองค์ความรู ้
ทางด้านการพัฒนาทีด่ นิ
กิจกรรม วิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างและสะสมองค์ความรูท้ างด้านการพัฒนาทีด่ นิ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
3,944.9829
1,407.8118
1,407.8118

1,407.8118
1.8561
0.5106
0.5106
เรื่อง

เรื่อง

1

0.5106

3

1.3455
1.3455
1.3455

โครงการ

2

โครงการ

40

โครงการ

15

โครงการ

11

เรื่อง

24

152.7207
3.7089
3.7089
3.7089
9.4422
9.4422
9.4422
14.1774
14.1774
14.1774
16.8447
16.8447
16.8447
7.2087
7.2087
7.2087
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.6 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพในการผลิตพืช
(วิจยั พื้นฐาน)
2.7 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานด้านหม่อนไหม
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่
3.2 กรมป่ าไม้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างฐานความรูใ้ นงานด้านป่ าไม้
กิจกรรม วิจยั พื้นฐาน
4. กระทรวงพาณิชย์
4.1 สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และพัฒนาเพือ่ เป็ น
องค์ความรูใ้ นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร
5. กระทรวงวัฒนธรรม
5.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานทางวัฒนธรรม
6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.1 สานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
กิจกรรม วิจยั พื้นฐานทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
6.2 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีฐานทีส่ าคัญ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีฐาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
83.8351
83.8351

แผนงานวิจยั /
โครงการวิจยั
เดีย่ ว

36

ร้อยละ

100

โครงการ

2

83.8351

17.5037
17.5037
17.5037
12.3954
7.7997
7.7997
7.7997
4.5957
4.5957
4.5957
3.8475
3.8475
3.8475

โครงการ

6

เรื่อง

3

3.8475

เรื่อง

9

2.4755
2.4755
2.4755
2.4755
215.2552
7.8411
7.8411

ร้อยละ

80

ฉบับ

175

7.8411
157.0000
157.0000
157.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
6.3 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจยั ทางด้านมาตรวิทยาเพือ่ สร้างและสะสม
องค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม พัฒนางานวิจยั ทางด้านมาตรวิทยาเพือ่ สร้าง / สะสมองค์ความรู ้
ทีม่ ศี กั ยภาพ
6.4 สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
กิจกรรม การสร้างองค์ความรูแ้ ละการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
6.5 สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรูพ้ ้นื ฐานทีม่ ศี กั ยภาพ
สู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแสงซินโครตรอน
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรูพ้ ้นื ฐานทีม่ ศี กั ยภาพ
สู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแสงซินโครตรอน
6.6 สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจยั ทางดาราศาสตร์
กิจกรรม การพัฒนางานวิจยั ทางดาราศาสตร์
7. กระทรวงศึกษาธิการ
7.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูส้ ู่การพัฒนาการศึกษา
กิจกรรม งานวิจยั และพัฒนา
7.2 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมเครือข่ายวิจยั
กิจกรรม การดาเนินการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
7.3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่ผลงานวิจยั
สู่สาธารณชน
7.4 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.5 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
9.8500
9.8500

โครงการ

1

9.8500

ร้อยละ

100

21.7262
21.7262
21.7262
9.2930
9.2930

เรื่อง

2

9.2930
9.5449
9.5449
9.5449
508.3263
0.7029
0.7029
0.7029
6.8400
6.8400

โครงการ

19

โครงการ

3

เรื่อง

1

ผลงาน

29

6.8400
11.7040
11.7040
11.7040

1

0.4080
0.4080
0.4080

50

24.8910
24.8910
24.8910

โครงการ

ร้อยละ
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.7 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.10 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.11 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.12 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

17

6.0950
6.0950
6.0950

9

11.6417
11.6417
11.6417

3

2.4427
2.4427
2.4427

1

3.4630
3.4630
3.4630

4

2.5459
2.5459
2.5459

6

1.2279
1.2279
1.2279

9

1.0613
1.0613
1.0613

6

2.7146
2.7146
2.7146

3

2.1102
2.1102
2.1102
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7.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

7

3.4808
3.4808
3.4808

7

4.0445
4.0445
4.0445

4

1.5490
1.5490
1.5490

14

5.7459
5.7459
5.7459

3

1.0520
1.0520
1.0520

1

0.2125
0.2125
0.2125

14

5.9489
5.9489
5.9489

2

0.6500
0.6500
0.6500

6

5.6488
5.6488
5.6488
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7.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพ
ตามสาขาการวิจยั
7.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม วิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
7.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

1

0.2550
0.2550
0.2550

6

3.0856
3.0856
3.0856

7

8.9652
8.9652
8.9652

1

0.3600
0.3600
0.3600

9

2.4506
2.4506
2.4506

1

0.2000
0.2000
0.2000

1

0.5135
0.5135
0.5135

7

1.0191
1.0191
1.0191
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7.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.39 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมาย
ของประเทศ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

4

1.3483
1.3483
1.3483

9

3.1938
3.1938
3.1938

4

1.6096
1.6096
1.6096

1

1.2750
1.2750
1.2750

11

4.6241
4.6241
4.6241

6

2.2709
2.2709
2.2709

6

1.9932
1.9932
1.9932
0.2845
0.2845

โครงการ

1

0.2845
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7.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.45 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.47 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.48 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

1

0.4136
0.4136
0.4136

4

1.3187
1.3187
1.3187

7

6.7461
6.7461
6.7461

1

0.2894
0.2894
0.2894

6

1.6849
1.6849
1.6849

2

0.6402
0.6402
0.6402

13

2.1472
2.1472
2.1472

5

1.2660
1.2660
1.2660

4

1.2089
1.2089
1.2089
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

10

3.3000
3.3000
3.3000

12

4.3996
4.3996
4.3996

5

1.0548
1.0548
1.0548

6

2.5806
2.5806
2.5806

13

5.5839
5.5839
5.5839

8

1.8530
1.8530
1.8530

20

9.1102
9.1102
9.1102

6

2.0694
2.0694
2.0694

53

15.5884
15.5884
15.5884
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.59 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.61 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.62 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.63 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.65 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.66 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ร้อยละ

โครงการ

งบประมาณ

10

7.5464
7.5464
7.5464

14

2.9520
2.9520
2.9520

43

32.5276
32.5276
32.5276

15

6.6383
6.6383
6.6383

4

3.3614
3.3614
3.3614

40

61.6928
61.6928
61.6928

22

10.7440
10.7440
10.7440

50

11.2929
11.2929
11.2929

7

2.1500
2.1500
2.1500
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
7.67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.68 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.69 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.70 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.71 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒั นา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม วิจยั พื้นฐาน
7.72 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.73 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.74 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.75 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

38

53.7344
53.7344
53.7344

20

15.9225
15.9225
15.9225

20

7.3774
7.3774
7.3774

34

8.4677
8.4677
8.4677

โครงการ

1

โครงการ

97

0.4250
0.4250
0.4250
21.4984
21.4984
21.4984

15

15.6792
15.6792
15.6792

14

5.6370
5.6370
5.6370

12

5.3272
5.3272
5.3272

โครงการ

โครงการ

โครงการ
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7.76 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.77 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.78 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.79 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
7.80 สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม บริการวิชาการวิจยั ด้านการค้าและการพัฒนา
8. กระทรวงสาธารณสุข
8.1 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพได้รบั การศึกษาวิจยั
กิจกรรม ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรูด้ า้ นการแพทย์ การวิจยั พื้นฐาน
8.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทม่ี คี วามเป็ นเลิศ
กิจกรรม วิจยั พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
8.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม วิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ สร้างความเข้มแข็ง
ให้การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
(การวิจยั พื้นฐาน)
8.4 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจิต
กิจกรรม วิจยั และเผยแพร่ดา้ นสุขภาพจิต

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการวิจยั

งบประมาณ

15

11.5896
11.5896
11.5896

7

2.6048
2.6048
2.6048

20

7.5944
7.5944
7.5944

50

6.6794
6.6794
6.6794

เรื่อง

2

เรื่อง

19

ร้อยละ

80

เรื่อง

7

6.0000
6.0000
6.0000
60.8256
10.4534
10.4534
10.4534
17.7210
17.7210
17.7210
2.0810
2.0810
2.0810

9.6043
9.6043
เรื่อง

3

9.6043
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8.5 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อมเพือ่ เป็ นฐานความรูใ้ นการพัฒนา
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั พื้นฐานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
8.6 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั พัฒนาวัคซีนเป้ าหมายของประเทศ
กิจกรรม วิจยั พัฒนาวัคซีนเป้ าหมายของประเทศ
9. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
9.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
10. รัฐวิสาหกิจ
10.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านพืช
และความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรม วิจยั พื้นฐานทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
10.2 องค์การสวนสัตว์
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั สัตว์ป่า
กิจกรรม การศึกษาวิจยั การอนุรกั ษ์ฟ้ ื นฟู และสร้างความมันคงของฐาน
่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (วิจยั พื้นฐาน)
10.3 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างและสะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเกษตรเพือ่ ชุมชน
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาพลังงานทดแทนและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรม วิจยั และพัฒนานวัตกรรมวัสดุและวิศวกรรม
กิจกรรม วิจยั และพัฒนายาสมุนไพรและเวชสาอาง
10.4 องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั และรวบรวมองค์ความรูด้ า้ นธรรมชาติ
กิจกรรม สารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต
11. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
11.1 กองทุนสนับสนุนการวิจยั
โครงการที่ 1 : กองทุนสนับสนุนการวิจยั
กิจกรรม ทุนวิจยั เชิงวิชาการ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
12.4659
12.4659

โครงการ

11

เรื่อง

6

ร้อยละ

80

โครงการ

6

โครงการ

3

12.4659
8.5000
8.5000
8.5000
0.6300
0.6300
0.6300
0.6300
157.5393
2.2756
2.2756
2.2756
2.8090
2.8090
2.8090

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

10
2
12
19
9

เรื่อง

1

152.2844
152.2844
45.9599
22.3335
33.7019
18.3123
31.9768
0.1703
0.1703
0.1703

180

291.3325
291.3325
291.3325
291.3325

ทุน/โครงการ
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12. สภากาชาดไทย
12.1 สภากาชาดไทย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความารูท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ี
ศักยภาพตามสาขาการวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 3.2 : องค์ความรูส้ ามารถนาไปต่อยอดเชิ งลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนิ นงานของหน่ วยงาน ร้อยละ 50
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.2.1 : วิจยั ประยุกต์เชิ งลึกหรือต่อยอดเพื่อนาไปใช้
แก้ไขปัญหาการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการวิจยั ทีส่ ามารถกาหนดแนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50
1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
และอาหารเพือ่ เพิม่ ศักยภาพเกษตรกรไทยผ่านแหล่งเรียนรูส้ าธารณะ
กิจกรรม การต่อยอดงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพเกษตรกรไทยผ่านแหล่งเรียนรูส้ าธารณะ
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาแนวทางจัดทาดัชนีช้ วี ดั ขีดความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ของประเทศ (Thailand Crativity Index)
กิจกรรม การศึกษาแนวทางการจัดทาดัชนีช้ วี ดั ขีดความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ของประเทศไทย
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (Craft)
กิจกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (Craft)
2. กระทรวงการคลัง
2.1 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหนี้สาธารณะ
กิจกรรม โครงการวิจยั ด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหนี้
สาธารณะ
2.2 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั ด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ
เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
กิจกรรม การวิจยั ด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ
3. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
3.1 สถาบันการพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารงานวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

7

งบประมาณ
0.6077
0.6077
0.6077
0.6077
2,537.1711
2,537.1711
2,537.1711
8.3700
8.3700
3.0500

เรื่อง

1

3.0500
3.3200

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ครัง้

1

3.3200
2.0000
2.0000
3.9641
1.7120
1.7120
1.7120
2.2521
2.2521

โครงการ

2

2.2521
0.8100
0.8100
0.8100
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กิจกรรม วิจยั ประยุกต์เพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์
4.2 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์
4.3 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์
4.4 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาทีด่ นิ
เพือ่ แก้ปญั หาให้กบั เกษตรกร
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ แก้ปญั หา
ให้กับเกษตรกร
4.5 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพในการผลิตพืช
(วิจยั ประยุกต์)
4.6 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์ดา้ นหม่อนไหม
4.7 สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ู ง (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างองค์ความรูน้ วัตกรรม และต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
บนพื้นทีส่ ู ง
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาบนพื้นทีส่ ู ง
5. กระทรวงคมนาคม
5.1 กรมทางหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปแก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
เรื่อง
2

โครงการ

34

โครงการ

54

โครงการ

11

เรื่อง

52

งบประมาณ
0.8100
631.8417
198.3486
198.3486
198.3486
13.3171
13.3171
13.3171
9.1321
9.1321
9.1321
27.0952
27.0952
27.0952
281.8983
281.8983

แผนงานวิจยั /
โครงการวิจยั
เดีย่ ว

137

281.8983

ร้อยละ

100

15.2804
15.2804
15.2804
86.7700
86.7700

โครงการ

42

86.7700
68.2353
68.2353
68.2353

โครงการ

7

68.2353
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6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 กรมป่ าไม้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์
6.2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อมใน
พื้นที่
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นสิง่ แวดล้อม
6.3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การบริหารจัดการพื้นทีป่ ่ าอนุรกั ษ์
ทีเ่ สือ่ มสภาพ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ การบริหารจัดการพื้นทีป่ ่ าอนุรกั ษ์ทเ่ี สือ่ มสภาพ
7. กระทรวงพาณิชย์
7.1 สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และพัฒนา
เพือ่ เป็ นองค์ความรูใ้ นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร
8. กระทรวงยุตธิ รรม
8.1 สานักงานกิจการยุตธิ รรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
กิจกรรม ดาเนินการวิจยั ประยุกต์ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม
9. กระทรวงแรงงาน
9.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านแรงงาน
กิจกรรม ศึกษาวิจยั ทิศทางการจ้างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0
9.2 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ การคุม้ ครองแรงงานและพัฒนามาตรฐาน
แรงงาน
กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่ การคุม้ ครองแรงงานและพัฒนามาตรฐานแรงงาน
10. กระทรวงวัฒนธรรม
10.1 สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ พัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
12.6102
4.4879
4.4879
4.4879
2.3020
2.3020

โครงการ

6

เรื่อง

2

2.3020
5.8203
5.8203

โครงการ

3

5.8203
2.7179
2.7179
2.7179

เรื่อง

3

2.7179

เรื่อง

12

10.7117
10.7117
10.7117
10.7117
3.0390
1.9550
1.9550

เรื่อง

1

1.9550
1.0840
1.0840

เรื่อง

1

ผลงาน

4

1.0840
7.6696
4.9399
4.9399
4.9399
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10.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม การวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
11. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนา สู่การนาไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาเพือ่ ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน
11.2 สานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
11.3 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการโปรแกรมบูรณาการวิจยั วิทยาศาสตร์อวกาศ และพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน
กิจกรรม โปรแกรมบูรณาการวิจยั วิทยาศาสตร์อวกาศ และพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน
11.4 สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ทางด้านเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
11.5 สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเชิงลึกเพือ่ นาไปประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตร
อุตสาหกรรมและการแพทย์ดว้ ยแสงซินโครตรอน
กิจกรรม การวิจยั และพัฒนาเชิงลึกเพือ่ นาไปประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตร
อุตสาหกรรมและการแพทย์ดว้ ยแสงซินโครตรอน
12. กระทรวงศึกษาธิการ
12.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูส้ ู่การพัฒนาการศึกษา
กิจกรรม ผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูส้ ู่การพัฒนาการศึกษา
12.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจยั บุคลากรทางวิจยั
และระบบมาตรฐานการวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจยั บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
12.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
2.7297
2.7297
2.7297
52.3079
12.2955
12.2955

เรื่อง

10

ร้อยละ

90

12.2955
7.1797
7.1797

ร้อยละ

80

7.1797
14.0720
14.0720

ร้อยละ

20

14.0720

2

12.6937
12.6937
12.6937

ราย

6.0670
6.0670
เรื่อง

4

โครงการ

2

ร้อยละ

80

6.0670
934.7632
1.6240
1.6240
1.6240
23.0945
23.0945
23.0945
12.8930
12.8930
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กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.5 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.8 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.9 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.10 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.11 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
ร้อยละ
50

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ
12.8930

10

3.2600
3.2600
3.2600

4

28.9734
28.9734
28.9734

20

5.7791
5.7791
5.7791

16

70.9961
70.9961
70.9961

3

1.4599
1.4599
1.4599

1

0.3100
0.3100
0.3100

12

2.7640
2.7640
2.7640

35

5.9802
5.9802
5.9802
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12.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสม องค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม วิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
12.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

6

4.4726
4.4726
4.4726

6

4.2340
4.2340
4.2340

8

6.7083
6.7083
6.7083

14

8.8174
8.8174
8.8174

18

17.3817
17.3817
17.3817

2

0.2500
0.2500
0.2500

2

0.6223
0.6223
0.6223

6

2.7800
2.7800
2.7800

15

7.5785
7.5785
7.5785
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
12.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงาน
12.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

1

0.4250
0.4250
0.4250

1

0.5012
0.5012
0.5012

4

4.1403
4.1403
4.1403

9

2.5380
2.5380
2.5380

3

1.0313
1.0313
1.0313

12

10.4414
10.4414
10.4414

2

2.4000
2.4000
2.4000

7

1.2320
1.2320
1.2320

1

0.4250
0.4250
0.4250
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
12.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนิน
ของหน่วยงาน
12.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนิน
ของหน่วยงาน
12.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

26

12.0877
12.0877
12.0877

7

2.4878
2.4878
2.4878

4

4.8463
4.8463
4.8463

3

1.2200
1.2200
1.2200

11

11.5884
11.5884
11.5884

3

0.9419
0.9419
0.9419

2

0.5900
0.5900
0.5900

6

3.6725
3.6725
3.6725

4

1.3834
1.3834
1.3834
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
12.39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
12.42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินของหน่วยงาน
12.43 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
12.44 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
12.45 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
12.46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

2

1.4804
1.4804
1.4804

34

29.4706
29.4706
29.4706

9

2.2886
2.2886
2.2886

7

2.5805
2.5805
2.5805

10

5.1301
5.1301
5.1301

7

1.9761
1.9761
1.9761

13

5.0291
5.0291
5.0291

8

3.3585
3.3585
3.3585

42

21.5023
21.5023
21.5023
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
12.48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
12.49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
12.50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

4

1.1900
1.1900
1.1900

24

4.8727
4.8727
4.8727

35

13.8420
13.8420
13.8420

16

7.5341
7.5341
7.5341

13

2.9761
2.9761
2.9761

19

12.1137
12.1137
12.1137

17

7.4186
7.4186
7.4186

87

32.0940
32.0940
32.0940

9

4.6630
4.6630
4.6630
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
12.57 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.60 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.61 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.62 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.64 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.65 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ร้อยละ

โครงการ

งบประมาณ

15

4.1804
4.1804
4.1804

54

32.4517
32.4517
32.4517

11

5.6735
5.6735
5.6735

9

2.6920
2.6920
2.6920

16

14.5351
14.5351
14.5351

27

46.2315
46.2315
46.2315

25

11.8770
11.8770
11.8770

50

16.5595
16.5595
16.5595

14

4.4052
4.4052
4.4052
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
12.66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.68 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.69 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.70 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.71 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.72 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.73 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.74 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

30

25.6704
25.6704
25.6704

41

37.1272
37.1272
37.1272

37

15.7794
15.7794
15.7794

34

8.9387
8.9387
8.9387

251

115.3321
115.3321
115.3321

52

37.9981
37.9981
37.9981

27

19.1553
19.1553
19.1553

53

30.3665
30.3665
30.3665

25

27.5238
27.5238
27.5238
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
12.75 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.76 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
12.77 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
13. กระทรวงสาธารณสุข
13.1 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพได้รบั การศึกษาวิจยั
กิจกรรม ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรูด้ า้ นการแพทย์ การวิจยั ประยุกต์
13.2 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการป้ องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจยั และพัฒนาด้านการป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
13.3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทม่ี คี วามเป็ นเลิศ
กิจกรรม ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจยั และนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ สนับสนุนการตรวจวินจิ ฉัย ควบคุม ป้ องกันรักษาโรค
และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุขและชุมชน
13.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม วิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ สร้างความเข้มแข็ง
ให้การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
(การวิจยั ประยุกต์)
13.5 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจิต
กิจกรรม วิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพจิต

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

18

7.0862
7.0862
7.0862

43

17.1432
17.1432
17.1432

69

22.5848
22.5848
22.5848

เรื่อง

4

เรื่อง

19

82.7668
4.0901
4.0901
4.0901
10.0474
10.0474
10.0474
21.3105
21.3105

เรื่อง

เรื่อง

35

21.3105

5

5.3837
5.3837
5.3837

6.3691
6.3691
เรื่อง

5

6.3691
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
13.6 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อมเพือ่ เป็ นฐานความรูใ้ นการพัฒนา
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจยั ประยุกต์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
13.7 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพในการต่อยอดองค์ความรู ้
กิจกรรม การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ประยุกต์
14. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
14.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
15. หน่วยงานอิสระของรัฐ
15.1 สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนางานด้านการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั องค์ความรู ้
15.2 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน
กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาและการวิจยั ด้านสิทธิมนุษยชน
16. รัฐวิสาหกิจ
16.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านพฤกษศาสตร์
กิจกรรม ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านพฤกษศาสตร์
16.2 องค์การสวนสัตว์
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั สัตว์ป่า
กิจกรรม การศึกษาวิจยั การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพ (วิจยั ประยุกต์)
17. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
17.1 กองทุนสนับสนุนการวิจยั
โครงการที่ 1 : กองทุนสนับสนุนการวิจยั
กิจกรรม ทุนวิจยั ประยุกต์ ทุนวิจยั ท้องถิน่ ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อผูใ้ ช้

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
15.5660
15.5660

โครงการ

7

ร้อยละ

30

ร้อยละ

80

8.4106
5.2344
3.2000
3.2000

เรื่อง

3

3.2000
2.0344
2.0344

เรื่อง

2

โครงการ

2

โครงการ

7

2.0344
11.3957
0.9000
0.9000
0.9000
10.4957
10.4957
10.4957

720

692.0000
692.0000
692.0000
692.0000

ทุน/โครงการ

15.5660
20.0000
20.0000
20.0000
8.4106
8.4106
8.4106
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
18. สภากาชาดไทย
18.1 สภากาชาดไทย
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
กิจกรรม การวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

3

งบประมาณ
0.3230
0.3230
0.3230
0.3230
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 3 : วิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : องค์ความรู ท้ ่ไี ด้สามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร้อยละ 50
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.1.1 : วิจยั พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศกั ยภาพ
ตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการวิจยั ที่แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพื่อสะสมองค์ความรูด้ า้ นกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั ลักษณะองค์ประกอบร่างกายสมรรถภาพทางกาย
และทักษะการจัดการความเครียดของนักกีฬายู โดเยาวชนไทย
สถาบันการพลศึกษา
โครงการ : โครงการบริหารงานวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทางานวิจยั และงานสร้างสรรค์เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรู ้
ทีม่ ศี กั ยภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
(9) วัสดุการเกษตร

510,600 บาท
510,600 บาท
510,600 บาท
1,345,500 บาท
1,345,500 บาท
1,345,500 บาท

3,708,900
3,708,900
3,708,900
236,000
150,000
90,000
1,039,000
80,000
30,000
1,234,900
49,000
800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(9) วัสดุการเกษตร
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) วัสดุสานักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุเวชภัณฑ์
(14) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุการเกษตร

9,442,200
9,442,200
9,442,200
640,000
2,450,000
450,000
785,000
2,400,000
100,000
600,000
1,419,000
598,200

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

14,177,400
11,425,400
11,425,400
365,600
21,000
2,378,800
80,000
140,000
100,000
1,774,700
100,000
206,600
650,000
10,000
50,000
722,200
2,902,000
117,500
1,807,000

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

231

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการวิจยั พื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรูท้ างด้านการพัฒนาที่ดิน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
(7) วัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาสร้างองค์ความรู เ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์

2,752,000
2,752,000
2,752,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

442,000 บาท
442,000 บาท
220,000 บาท
220,000 บาท
2,040,000 บาท
2,040,000 บาท

16,844,700 บาท
16,844,700 บาท
16,844,700 บาท
7,208,700
7,208,700
7,208,700
2,509,600
1,016,100
1,827,900
666,800
446,600
345,100
396,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

83,835,100
83,835,100
83,835,100
1,917,800
3,017,600
2,063,200
649,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) ค่าจัดนิทรรศการ
(10) วัสดุสานักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุการเกษตร
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจยั พื้นฐานด้านหม่อนไหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ใ้ นการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

1,358,400
24,574,200
867,800
1,963,200
897,200
911,200
6,106,800
1,339,400
655,700
761,600
11,883,500
1,191,300
2,287,600
21,126,300
262,500

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

17,503,700
42,500
42,500
42,500
41,000
41,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,500 บาท
1,500 บาท
17,461,200 บาท
17,461,200 บาท

7,799,700 บาท
7,799,700 บาท
7,799,700 บาท
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กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู ใ้ นงานด้านป่ าไม้
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างฐานความรู ใ้ นงานด้านป่ าไม้

4,595,700 บาท
4,595,700 บาท
4,595,700 บาท

กระทรวงพาณิ ชย์
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเป็ นองค์ความรูใ้ นอุตสาหกรรม
อัญมณี และเครื่องประดับ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

3,847,500 บาท
3,847,500 บาท
3,847,500 บาท
3,847,500 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการ : โครงการวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั พื้นฐานทางวัฒนธรรม

2,475,500 บาท
2,475,500 บาท
2,475,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานปรมาณู เพื่อสันติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
จากพลังงานนิ วเคลียร์และรังสี
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
(2) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรกั ษา
ด้วยพีอาร์โดสมิเตอร์
(3) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสี
ทางชีวภาพอย่างยังยื
่ น
(4) ค่าใช้จ่ายเพือ่ การวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพือ่ การประเมินผลกระทบทาง
รังสีต่อสิง่ มีชีวติ
(5) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาการตรวจวัดรังสีนวิ ตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอย
บนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 สาหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบตั กิ ารทางรังสี

7,841,100
6,841,100
6,841,100
3,381,100

บาท
บาท
บาท
บาท

450,000 บาท
660,000 บาท
650,000 บาท
1,700,000 บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีนวิ ตรอน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สาคัญ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั ทางด้านมาตรวิทยาเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(3) เครื่อง Inductively coupled plasma optical emission
spectrometer (ICP-OES) และอุปกรณ์ประกอบ ตาบลทรายมูล
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู พ้ ้ นื ฐานที่มีศกั ยภาพสู่การประยุกต์
ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแสงซินโครตรอน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

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

บาท
บาท
บาท
บาท

1,000,000 บาท
157,000,000
157,000,000
157,000,000
157,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,850,000
9,850,000
9,850,000
980,000
8,870,000
8,870,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

21,726,200 บาท
21,726,200 บาท
21,726,200 บาท
14,287,600 บาท
7,438,600 บาท
8,900 บาท
1,429,700 บาท

6,000,000 บาท

9,293,000 บาท
9,293,000 บาท
9,293,000 บาท
3,293,000 บาท
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2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) อุปกรณ์สาหรับวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรูพ้ ้นื ฐานทีม่ ศี กั ยภาพ
สู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแสงซินโครตรอน
ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจยั ทางดาราศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั ทางดาราศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ส้ ู่การพัฒนาการศึกษา
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมเครือข่ายวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการวิจยั เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และพัฒนาการเรียนรู เ้ พือ่ นาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนาอาชีวศึกษาเพือ่ สร้างองค์ความรู ้
และนวัตกรรม
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

6,000,000 บาท
6,000,000 บาท

9,544,900
9,544,900
9,544,900
9,544,900
9,544,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

702,900 บาท
702,900 บาท
702,900 บาท
6,840,000 บาท
6,840,000 บาท
6,840,000 บาท
6,840,000 บาท
11,704,000 บาท
11,704,000 บาท
11,704,000 บาท
11,704,000 บาท
408,000 บาท
408,000 บาท
408,000 บาท
408,000 บาท
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาวิจยั
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

24,891,000 บาท
24,891,000 บาท
24,891,000 บาท
24,891,000 บาท
6,095,000 บาท
6,095,000 บาท
6,095,000 บาท
6,095,000 บาท
11,641,700 บาท
11,641,700 บาท
11,641,700 บาท
11,641,700 บาท
2,442,700 บาท
2,442,700 บาท
2,442,700 บาท
2,442,700 บาท
3,463,000
3,463,000
3,463,000
3,463,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,545,900 บาท
2,545,900 บาท
2,545,900 บาท
2,545,900 บาท
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มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสม องค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

1,227,900 บาท
1,227,900 บาท
1,227,900 บาท
1,227,900 บาท
1,061,300 บาท
1,061,300 บาท
1,061,300 บาท
1,061,300 บาท
2,714,600 บาท
2,714,600 บาท
2,714,600 บาท
2,714,600 บาท
2,110,200 บาท
2,110,200 บาท
2,110,200 บาท
2,110,200 บาท
3,480,800 บาท
3,480,800 บาท
3,480,800 บาท
3,480,800 บาท
4,044,500 บาท
4,044,500 บาท
4,044,500 บาท
4,044,500 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

1,549,000 บาท
1,549,000 บาท
1,549,000 บาท
1,549,000 บาท
5,745,900 บาท
5,745,900 บาท
5,745,900 บาท
5,745,900 บาท
1,052,000 บาท
1,052,000 บาท
1,052,000 บาท
1,052,000 บาท
212,500 บาท
212,500 บาท
212,500 บาท
212,500 บาท
5,948,900 บาท
5,948,900 บาท
5,948,900 บาท
5,948,900 บาท
650,000 บาท
650,000 บาท
650,000 บาท
650,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

5,648,800 บาท
5,648,800 บาท
5,648,800 บาท
5,648,800 บาท
255,000 บาท
255,000 บาท
255,000 บาท
255,000 บาท
3,085,600 บาท
3,085,600 บาท
3,085,600 บาท
3,085,600 บาท
8,965,200 บาท
8,965,200 บาท
8,965,200 บาท
8,965,200 บาท
360,000 บาท
360,000 บาท
360,000 บาท
360,000 บาท
2,450,600 บาท
2,450,600 บาท
2,450,600 บาท
2,450,600 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูด้ ้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

200,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
513,500 บาท
513,500 บาท
513,500 บาท
513,500 บาท
1,019,100 บาท
1,019,100 บาท
1,019,100 บาท
1,019,100 บาท
1,348,300 บาท
1,348,300 บาท
1,348,300 บาท
1,348,300 บาท
3,193,800 บาท
3,193,800 บาท
3,193,800 บาท
3,193,800 บาท
1,609,600 บาท
1,609,600 บาท
1,609,600 บาท
1,609,600 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

1,275,000 บาท
1,275,000 บาท
1,275,000 บาท
1,275,000 บาท
4,624,100 บาท
4,624,100 บาท
4,624,100 บาท
4,624,100 บาท
2,270,900 บาท
2,270,900 บาท
2,270,900 บาท
2,270,900 บาท
1,993,200
1,993,200
1,993,200
1,993,200

บาท
บาท
บาท
บาท

284,500 บาท
284,500 บาท
284,500 บาท
284,500 บาท
413,600 บาท
413,600 บาท
413,600 บาท
413,600 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

1,318,700
1,318,700
1,318,700
1,318,700

บาท
บาท
บาท
บาท

6,746,100 บาท
6,746,100 บาท
6,746,100 บาท
6,746,100 บาท
289,400 บาท
289,400 บาท
289,400 บาท
289,400 บาท
1,684,900 บาท
1,684,900 บาท
1,684,900 บาท

1,684,900 บาท
640,200 บาท
640,200 บาท
640,200 บาท
640,200 บาท
2,147,200 บาท
2,147,200 บาท
2,147,200 บาท
2,147,200 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

1,266,000 บาท
1,266,000 บาท
1,266,000 บาท
1,266,000 บาท
1,208,900 บาท
1,208,900 บาท
1,208,900 บาท
1,208,900 บาท
3,300,000 บาท
3,300,000 บาท
3,300,000 บาท
3,300,000 บาท
4,399,600 บาท
4,399,600 บาท
4,399,600 บาท
4,399,600 บาท
1,054,800 บาท
1,054,800 บาท
1,054,800 บาท
1,054,800 บาท
2,580,600 บาท
2,580,600 บาท
2,580,600 บาท
2,580,600 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

5,583,900 บาท
5,583,900 บาท
5,583,900 บาท
5,583,900 บาท
1,853,000 บาท
1,853,000 บาท
1,853,000 บาท
1,853,000 บาท
9,110,200 บาท
9,110,200 บาท
9,110,200 บาท
9,110,200 บาท
2,069,400 บาท
2,069,400 บาท
2,069,400 บาท
2,069,400 บาท
15,588,400 บาท
15,588,400 บาท
15,588,400 บาท
15,588,400 บาท
7,546,400 บาท
7,546,400 บาท
7,546,400 บาท
7,546,400 บาท
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

2,952,000 บาท
2,952,000 บาท
2,952,000 บาท
2,952,000 บาท
32,527,600 บาท
32,527,600 บาท
32,527,600 บาท
32,527,600 บาท
6,638,300 บาท
6,638,300 บาท
6,638,300 บาท
6,638,300 บาท
3,361,400 บาท
3,361,400 บาท
3,361,400 บาท
3,361,400 บาท
61,692,800 บาท
61,692,800 บาท
61,692,800 บาท
61,692,800 บาท
10,744,000 บาท
10,744,000 บาท
10,744,000 บาท
10,744,000 บาท
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มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

11,292,900 บาท
11,292,900 บาท
11,292,900 บาท
11,292,900 บาท
2,150,000 บาท
2,150,000 บาท
2,150,000 บาท
2,150,000 บาท
53,734,400 บาท
53,734,400 บาท
53,734,400 บาท
53,734,400 บาท
15,922,500 บาท
15,922,500 บาท
15,922,500 บาท
15,922,500 บาท
7,377,400 บาท
7,377,400 บาท
7,377,400 บาท
7,377,400 บาท
8,467,700 บาท
8,467,700 บาท
8,467,700 บาท
8,467,700 บาท
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สถาบันดนตรีกลั ยาณิ วฒั นา
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสม องค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาวิจยั
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

425,000
425,000
425,000
425,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,498,400 บาท
21,498,400 บาท
21,498,400 บาท
21,498,400 บาท
15,679,200 บาท
15,679,200 บาท
15,679,200 บาท
15,679,200 บาท
5,637,000 บาท
5,637,000 บาท
5,637,000 บาท

5,637,000 บาท
5,327,200 บาท
5,327,200 บาท
5,327,200 บาท
5,327,200 บาท
11,589,600 บาท
11,589,600 บาท
11,589,600 บาท
11,589,600 บาท
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึก
ทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายให้บริการวิชาการด้านการค้าและการพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรู ด้ า้ นสุขภาพได้รบั การศึกษาวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั พื้นฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่มีความเป็ นเลิศ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) วัสดุสานักงาน
(3) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

2,604,800 บาท
2,604,800 บาท
2,604,800 บาท
2,604,800 บาท
7,594,400 บาท
7,594,400 บาท
7,594,400 บาท
7,594,400 บาท
6,679,400 บาท
6,679,400 บาท
6,679,400 บาท

6,679,400 บาท
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,453,400 บาท
10,453,400 บาท
10,453,400 บาท

17,721,000
6,670,000
6,670,000
20,000
500,000
6,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการวิจยั พื้นฐาน
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านระบบบริการสุขภาพ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู แ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็ นฐานความรู ใ้ นการพัฒนา
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั พัฒนาวัคซีนเป้ าหมายของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการการวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการการตรวจลักษณะทางพื้นผิวและธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์
และเส้นใยธรรมชาติทพ่ี บในประเทศไทยโดยวิธี Scanning Electron
Microscope/Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy เพือ่ ประยุกต์ใช้
ในงานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการวิจยั พื้นฐานทางด้านพืช
และความหลากหลายทางชีวภาพ

11,051,000 บาท
11,051,000 บาท
2,081,000 บาท
2,081,000 บาท
2,081,000 บาท
9,604,300 บาท
9,604,300 บาท
9,604,300 บาท

12,465,900 บาท
12,465,900 บาท
12,465,900 บาท
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

630,000 บาท
630,000 บาท

630,000 บาท

2,275,600 บาท
2,275,600 บาท
2,275,600 บาท
2,275,600 บาท
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องค์การสวนสัตว์
โครงการ : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั สัตว์ป่า
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั พื้นฐาน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,809,000
2,809,000
2,809,000
2,809,000

บาท
บาท
บาท
บาท

152,284,400 บาท
47,057,000 บาท
47,057,000 บาท
47,057,000 บาท
47,057,000 บาท
1,000,000 บาท

(2) ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็ดและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,900,000 บาท

(3) ชุดปรับปรุงคุณภาพแก๊ส ตรวจวัด และควบคุมคุณภาพแก๊ส สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,988,000 บาท

(4) ชุดปรับปรุงเพิม่ กาลังการผลิตไบโอเมทานอลจากแก๊สชีวภาพ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,276,000 บาท

(5) เครื่องขึ้นรูปฟิ ลม์ พลาสติกด้วยการเป่ า สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,589,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์ธาตุทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของสารอินทรีย ์ (Organic
Elemental Analyzer) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,800,000 บาท

(7) เครื่องปฏิกรณ์และระบบควบคุมสาหรับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,550,000 บาท

(8) ชุดติดตามพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลงแบบหลาย
ช่องทางในสภาวะควบคุมบรรยากาศ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(9) เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,500,000 บาท
2,354,000 บาท
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(10) เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(11) เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,300,000 บาท
1,500,000 บาท

(12) เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,000,000 บาท

(13) เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,500,000 บาท

(14) เครื่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลาง ความดันไม่นอ้ ยกว่า 10 บาร์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,700,000 บาท

(15) ชุดปฏิกรณ์ความดันสู งพร้อมระบบกูค้ นื สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(16) อุปกรณ์กคู ้ นื เอทานอลภายในถังหมักชีวภาพ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(17) เครื่องทาปฏิกิรยิ าเพือ่ วิเคราะห์สารเคมีตกค้างในวัตถุดบิ ทางการเกษตร
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,600,000 บาท

(18) ชุดหลอมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแบบต่อเนื่อง 2 ตอน สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(19) ชุดทดลองแบบจาลองระบบบาบัดไร้อากาศแบบเอสแอลบีอาร์ เอบีอาร์
และเอสแอลบีอาร์ ยู เอเอสบีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบตรวจสอบ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,500,000 บาท

(20) เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled
Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS) สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

9,000,000
105,227,400
105,227,400
105,227,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั และรวบรวมองค์ความรู ด้ า้ นธรรมชาติ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
โครงการ : กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ทุนวิจยั เชิงวิชาการ ทุนวิจยั หลังปริญญาเอก ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจยั นานาชาติ
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั

170,300 บาท
170,300 บาท
170,300 บาท
170,300 บาท

291,332,500 บาท
291,332,500 บาท
291,332,500 บาท

607,700 บาท
607,700 บาท
607,700 บาท
607,700 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 3.2 : องค์ความรู ส้ ามารถนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนิ นงานของหน่ วยงาน ร้อยละ 50
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.2.1 : วิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนาไปใช้แก้ไข
ปัญหาการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการวิจยั ที่สามารถกาหนดแนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึก
หรือนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนิ นงานของหน่ วยงานร้อยละ 50
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการต่อยอดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
และอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยผ่านแหล่งเรียนรูส้ าธารณะ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการต่อยอดงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
และอาหารเพือ่ เพิม่ ศักยภาพเกษตรกรไทยผ่านแหล่งเรียนรูส้ าธารณะ

3,050,000 บาท
3,050,000 บาท
3,050,000 บาท
3,050,000 บาท
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โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางจัดทาดัชนี ช้ ีวดั ขีดความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ของประเทศ (Thailand Crativity Index)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทาดัชนีช้ ีวดั ขีดความสามารถ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย
โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (Craft)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (Craft)
กระทรวงการคลัง
สานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ
โครงการ : โครงการวิจยั ด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหนี้ สาธารณะ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการวิจยั การพัฒนาระบบบริหารเงินสดและการกูเ้ งินของรัฐบาล
ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการ : โครงการการวิจยั ด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู ้
1. งบรายจ่ายอื่น

3,320,000 บาท
3,320,000 บาท
3,320,000 บาท
3,320,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,712,000 บาท
1,712,000 บาท
1,712,000 บาท
2,252,100 บาท
2,252,100 บาท

1) การศึกษาเพือ่ พัฒนาตัวชี้วดั เพือ่ จัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
(Sustainable Development Goals (SDGs) Priority Index)
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการออกนโยบายของกระทรวงการคลัง

1,209,400 บาท

2) การศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพของการกันเงินภาษีอากร
และการกันเงินประเภทอื่นเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะเพือ่ รักษาวินยั การคลัง
ของรัฐ

1,042,700 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถาบันการพลศึกษา
โครงการ : โครงการบริหารงานวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั ประยุกต์เพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

810,000 บาท
810,000 บาท
810,000 บาท
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาข้าว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
(10) วัสดุการเกษตร
กรมประมง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาการประมง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(9) วัสดุการเกษตร
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน

198,348,600
198,348,600
198,348,600
45,478,700
8,536,300
7,516,600
31,899,500
4,801,500
16,151,900
10,780,400
36,921,700
5,615,100
30,646,900

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

13,317,100
13,317,100
13,317,100
720,000
4,100,000
450,000
400,000
1,500,000
500,000
500,000
3,147,100
2,000,000

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

9,132,100 บาท
9,132,100 บาท
9,132,100 บาท
46,800 บาท
65,200 บาท
1,583,700 บาท
100,000 บาท
2,907,000 บาท
72,400 บาท
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(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุก่อสร้าง
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว
(10) วัสดุเวชภัณฑ์
(11) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์
(13) วัสดุการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการวิจยั ประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาที่ดิน
เพื่อแก้ปญั หาให้กบั เกษตรกร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
(7) วัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาสร้างองค์ความรู เ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) ค่าจัดนิทรรศการ
(10) วัสดุสานักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

658,300 บาท
73,200 บาท
5,000 บาท
573,300 บาท
2,031,200 บาท
86,400 บาท
929,600 บาท

27,095,200
27,095,200
27,095,200
10,621,500
3,899,000
1,368,100
3,821,800
3,416,300
629,400
3,339,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

281,898,300
281,898,300
281,898,300
6,840,600
10,759,800
7,356,500
2,316,800
4,843,600
73,411,100
274,800
7,000,000
3,199,100
3,248,900
21,775,000
4,775,700
2,337,900
2,715,300
42,373,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุการเกษตร
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจยั ประยุกต์ดา้ นหม่อนไหม
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสร้างองค์ความรู น้ วัตกรรม และต่อยอดภูมิปญั ญาท้องถิ่น
บนพื้นที่สูง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนาไปแก้ไขปัญหา
การดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปแก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

4,247,800
8,156,800
75,329,700
935,900

บาท
บาท
บาท
บาท

15,280,400
484,600
484,600
484,600
32,500
32,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

56,300 บาท
56,300 บาท
395,800 บาท
395,800 บาท
14,795,800 บาท
14,795,800 บาท

86,770,000
86,770,000
86,770,000
86,770,000

บาท
บาท
บาท
บาท

68,235,300 บาท
68,235,300 บาท
68,235,300 บาท
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่ าไม้
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการวิจยั และพัฒนางานป่ าไม้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นสิง่ แวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุ รกั ษ์ท่เี สื่อมสภาพ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน
(5) ค่าตรวจวิเคราะห์ตวั อย่าง
(6) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุก่อสร้าง
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว
(11) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตารา
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์
(14) วัสดุการเกษตร
(15) วัสดุแผนทีแ่ ละภาพถ่ายทางอากาศ
กระทรวงพาณิ ชย์
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเป็ นองค์ความรู ้
ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

4,487,900 บาท
4,487,900 บาท
4,487,900 บาท

2,302,000 บาท
2,302,000 บาท
2,302,000 บาท
5,820,300
5,820,300
5,820,300
1,171,500
30,100
70,000
3,217,500
150,000
288,500
208,600
341,900
160,100
4,000
140,600
6,700
10,000
15,800
5,000

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

2,717,900
2,717,900
2,717,900
2,717,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงยุตธิ รรม
สานักงานกิจการยุตธิ รรม
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินโครงการศึกษาวิจยั ทิศทางการจ้างงานของประเทศไทย
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หน่วยปฏิบตั กิ ลาง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อการคุม้ ครองแรงงานและพัฒนามาตรฐานแรงงาน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั เรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั เกีย่ วกับ
การคุม้ ครองแรงงานนอกระบบเพือ่ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบทีด่ ี
อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการวิจยั ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการ : โครงการวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนา สู่การนาไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

10,711,700
10,711,700
10,711,700
10,711,700

บาท
บาท
บาท
บาท

1,955,000 บาท
1,955,000 บาท

1,955,000 บาท
1,084,000 บาท
1,084,000 บาท
1,084,000 บาท

4,939,900 บาท
4,939,900 บาท
4,939,900 บาท
2,729,700 บาท
2,729,700 บาท
2,729,700 บาท

12,295,500
11,695,500
11,695,500
11,695,500
242,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุก่อสร้าง
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว
(11) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(13) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาพัฒนาสีสะท้อนความร้อนเซรามิกระดับห้องปฏิบตั กิ าร
สานักงานปรมาณู เพื่อสันติ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิ วเคลียร์และรังสี
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารตรวจวัดรังสีในสิง่ แวดล้อม
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ระบบวิเคราะห์รงั สีแกมมาแบบแยกพลังงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจยั ด้านการตรวจวัดนิวไคลด์รงั สี
ในตัวอย่างสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการโปรแกรมบูรณาการวิจยั วิทยาศาสตร์อวกาศ และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรมอวกาศและการบิน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

992,100
1,025,500
1,926,800
270,200
2,100,000
448,600
25,000
50,000
38,900
32,000
62,000
4,429,100
52,500
600,000
600,000

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

7,179,700 บาท
2,023,500 บาท
2,023,500 บาท
2,023,500
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
156,200 บาท
156,200 บาท
14,072,000 บาท
14,072,000 บาท
14,072,000 บาท
12,813,000 บาท
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2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนขับเคลือ่ นโปรแกรมวิจยั วิทยาศาสตร์อวกาศ และพัฒนา
เทคโนโลยี เพือ่ อุตสากรรมอวกาศและการบิน แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเชิงลึกเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตร
อุตสาหกรรมและการแพทย์ดว้ ยแสงซินโครตรอน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) อุปกรณ์สาหรับการวิจยั และพัฒนาเชิงลึกเพือ่ นาไปประยุกต์ใช้
ทางด้านเกษตร อุตสาหกรรมและการแพทย์ ตาบลสุรนารี
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ส้ ู่การพัฒนาการศึกษา
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการดาเนินงานโครงการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูส้ ู่การพัฒนา
การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจยั บุคลากรทางวิจยั
และระบบมาตรฐาน การวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่ารับรองและพิธีการ
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุการศึกษา

1,259,000 บาท

12,693,700
12,693,700
12,693,700
12,284,700
409,000
409,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,067,000
6,067,000
6,067,000
4,362,000
1,705,000
1,705,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,624,000 บาท
1,624,000 บาท
1,624,000 บาท

23,094,500
17,094,500
17,094,500
46,800
15,947,700
470,700
299,300
330,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเพือ่ การวิจยั
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
12,893,000 บาท
12,893,000 บาท
12,893,000 บาท
12,893,000 บาท
3,260,000 บาท
3,260,000 บาท
3,260,000 บาท
3,260,000 บาท
28,973,400 บาท
28,973,400 บาท
28,973,400 บาท
28,973,400 บาท
5,779,100
5,779,100
5,779,100
5,779,100

บาท
บาท
บาท
บาท

70,996,100 บาท
70,996,100 บาท
70,996,100 บาท
70,996,100 บาท
1,459,900 บาท
1,459,900 บาท
1,459,900 บาท
1,459,900 บาท
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสม องค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

310,000 บาท
310,000 บาท
310,000 บาท
310,000 บาท
2,764,000 บาท
2,764,000 บาท
2,764,000 บาท
2,764,000 บาท
5,980,200 บาท
5,980,200 บาท
5,980,200 บาท
5,980,200 บาท
4,472,600 บาท
4,472,600 บาท
4,472,600 บาท
4,472,600 บาท
4,234,000 บาท
4,234,000 บาท
4,234,000 บาท
4,234,000 บาท
6,708,300 บาท
6,708,300 บาท
6,708,300 บาท
6,708,300 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

8,817,400 บาท
8,817,400 บาท
8,817,400 บาท
8,817,400 บาท
17,381,700 บาท
17,381,700 บาท
17,381,700 บาท
17,381,700 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท
622,300 บาท
622,300 บาท
622,300 บาท
622,300 บาท
2,780,000 บาท
2,780,000 บาท
2,780,000 บาท
2,780,000 บาท
7,578,500 บาท
7,578,500 บาท
7,578,500 บาท
7,578,500 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

425,000 บาท
425,000 บาท
425,000 บาท
425,000 บาท
501,200 บาท
501,200 บาท
501,200 บาท
501,200 บาท
4,140,300 บาท
4,140,300 บาท
4,140,300 บาท
4,140,300 บาท
2,538,000 บาท
2,538,000 บาท
2,538,000 บาท
2,538,000 บาท
1,031,300 บาท
1,031,300 บาท
1,031,300 บาท
1,031,300 บาท
10,441,400 บาท
10,441,400 บาท
10,441,400 บาท
10,441,400 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

2,400,000 บาท
2,400,000 บาท
2,400,000 บาท
2,400,000 บาท
1,232,000 บาท
1,232,000 บาท
1,232,000 บาท
1,232,000 บาท
425,000 บาท
425,000 บาท
425,000 บาท
425,000 บาท
12,087,700 บาท
12,087,700 บาท
12,087,700 บาท
12,087,700 บาท
2,487,800 บาท
2,487,800 บาท
2,487,800 บาท
2,487,800 บาท
4,846,300 บาท
4,846,300 บาท
4,846,300 บาท
4,846,300 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ

1,220,000 บาท
1,220,000 บาท
1,220,000 บาท
1,220,000 บาท
11,588,400 บาท
11,588,400 บาท
11,588,400 บาท
11,588,400 บาท
941,900
941,900
941,900
941,900
590,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

590,000 บาท
590,000 บาท
590,000 บาท
3,672,500 บาท
3,672,500 บาท
3,672,500 บาท
3,672,500 บาท
1,383,400
1,383,400
1,383,400
1,383,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

1,480,400 บาท
1,480,400 บาท
1,480,400 บาท
1,480,400 บาท
29,470,600 บาท
29,470,600 บาท
29,470,600 บาท
29,470,600 บาท
2,288,600 บาท
2,288,600 บาท
2,288,600 บาท
2,288,600 บาท
2,580,500 บาท
2,580,500 บาท
2,580,500 บาท
2,580,500 บาท
5,130,100 บาท
5,130,100 บาท
5,130,100 บาท
5,130,100 บาท
1,976,100 บาท
1,976,100 บาท
1,976,100 บาท
1,976,100 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

5,029,100 บาท
5,029,100 บาท
5,029,100 บาท
5,029,100 บาท
3,358,500 บาท
3,358,500 บาท
3,358,500 บาท
3,358,500 บาท
21,502,300 บาท
21,502,300 บาท
21,502,300 บาท
21,502,300 บาท
1,190,000 บาท
1,190,000 บาท
1,190,000 บาท
1,190,000 บาท
4,872,700 บาท
4,872,700 บาท
4,872,700 บาท
4,872,700 บาท
13,842,000 บาท
13,842,000 บาท
13,842,000 บาท
13,842,000 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

7,534,100 บาท
7,534,100 บาท
7,534,100 บาท
7,534,100 บาท
2,976,100 บาท
2,976,100 บาท
2,976,100 บาท
2,976,100 บาท
12,113,700 บาท
12,113,700 บาท
12,113,700 บาท
12,113,700 บาท
7,418,600 บาท
7,418,600 บาท
7,418,600 บาท
7,418,600 บาท
32,094,000 บาท
32,094,000 บาท
32,094,000 บาท
32,094,000 บาท
4,663,000 บาท
4,663,000 บาท
4,663,000 บาท
4,663,000 บาท
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรูท้ างด้านวิชาการ
เชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

4,180,400 บาท
4,180,400 บาท
4,180,400 บาท
4,180,400 บาท
32,451,700 บาท
32,451,700 บาท
32,451,700 บาท
32,451,700 บาท
5,673,500 บาท
5,673,500 บาท
5,673,500 บาท
5,673,500 บาท
2,692,000 บาท
2,692,000 บาท
2,692,000 บาท
2,692,000 บาท
14,535,100 บาท
14,535,100 บาท
14,535,100 บาท
14,535,100 บาท
46,231,500 บาท
46,231,500 บาท
46,231,500 บาท
46,231,500 บาท
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

11,877,000 บาท
11,877,000 บาท
11,877,000 บาท
11,877,000 บาท
16,559,500 บาท
16,559,500 บาท
16,559,500 บาท
16,559,500 บาท
4,405,200 บาท
4,405,200 บาท
4,405,200 บาท
4,405,200 บาท
25,670,400 บาท
25,670,400 บาท
25,670,400 บาท
25,670,400 บาท
37,127,200 บาท
37,127,200 บาท
37,127,200 บาท
37,127,200 บาท
15,779,400 บาท
15,779,400 บาท
15,779,400 บาท
15,779,400 บาท
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มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

8,938,700 บาท
8,938,700 บาท
8,938,700 บาท
8,938,700 บาท
115,332,100 บาท
115,332,100 บาท
115,332,100 บาท
115,332,100 บาท
37,998,100 บาท
37,998,100 บาท
37,998,100 บาท
37,998,100 บาท
19,155,300 บาท
19,155,300 บาท
19,155,300 บาท
19,155,300 บาท
30,366,500 บาท
30,366,500 บาท
30,366,500 บาท
30,366,500 บาท
27,523,800 บาท
27,523,800 บาท
27,523,800 บาท
27,523,800 บาท
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสมองค์ความรู ท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรู ด้ า้ นสุขภาพได้รบั การศึกษาวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั ประยุกต์
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านการป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการ : โครงการองค์ความรู ้ งานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ีมีความเป็ นเลิศ
1. งบดาเนิ นงาน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) วัสดุสานักงาน
(3) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
2. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการวิจยั ประยุกต์

7,086,200 บาท
7,086,200 บาท
7,086,200 บาท
7,086,200 บาท
17,143,200 บาท
17,143,200 บาท
17,143,200 บาท
17,143,200 บาท
22,584,800 บาท
22,584,800 บาท
22,584,800 บาท
22,584,800 บาท

4,090,100 บาท
4,090,100 บาท
4,090,100 บาท
10,047,400 บาท
10,047,400 บาท
10,047,400 บาท

21,310,500
12,104,400
300,000
200,000
11,604,400
9,206,100
9,206,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาด้านระบบบริการสุขภาพ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู แ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็ นฐานความรู ใ้ นการพัฒนา
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการต่อยอดองค์ความรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการการวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน
2) โครงการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวติ ร่างกาย
และทรัพย์ของผูส้ ู งอายุ
3) โครงการวิจยั การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนกรณีศกึ ษา : การกระทา
ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
4) โครงการการพัฒนาขัน้ ตอนวิธีการสาหรับการตรวจหาพยานหลักฐานดิจทิ ลั
ในภาพวีดที ศั น์โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ Speeded-Up Robust Features
(SURF)
5) โครงการศึกษาการทาให้ปรากฎขึ้นของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สปอร์ของเฟิ รน์
ข้าหลวงหลังลายและเฟิ รน์ ริบบิ้นบนพื้นผิววัสดุทแ่ี ตกต่างกัน
6) โครงการวิเคราะห์แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตารวจ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
7) โครงการวิจยั อนาคตภาพหลักสู ตรนักเรียนนายร้อยตารวจมุง่ สู่
ความเป็ นวิชาชีพในทศวรรษหน้า พ.ศ.2562-2571

5,383,700 บาท
5,383,700 บาท
5,383,700 บาท
6,369,100 บาท
6,369,100 บาท
6,369,100 บาท

15,566,000 บาท
15,566,000 บาท
15,566,000 บาท
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,410,600 บาท
8,410,600 บาท
1,166,000 บาท
1,131,000 บาท
1,211,700 บาท

701,600 บาท
507,000 บาท
390,000 บาท
816,500 บาท
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8) โครงการวิจยั รูปแบบทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสอบสวน
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
9) โครงการแนวทางความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างเทศบาลนครและสถานี
ตารวจ เพือ่ ยกระดับการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
10) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบรู จ้ าวัตถุบนโทรศัพท์มอื ถือเพือ่ ช่วยเหลือ
ผูพ้ กิ ารทางสายตา
รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ : โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านพฤกษศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู ้
ด้านพฤกษศาสตร์
องค์การสวนสัตว์
โครงการ : โครงการการสร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั สัตว์ป่า
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั ประยุกต์
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
โครงการ : กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ทุนวิจยั ประยุกต์ ทุนวิจยั ท้องถิน่ ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อผูใ้ ช้
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ่มี ีศกั ยภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน

889,500 บาท
895,700 บาท
701,600 บาท

900,000 บาท
900,000 บาท
900,000 บาท
900,000 บาท
10,495,700
10,495,700
10,495,700
10,495,700

บาท
บาท
บาท
บาท

692,000,000 บาท
692,000,000 บาท
692,000,000 บาท

323,000 บาท
323,000 บาท
323,000 บาท
323,000 บาท

276

ขอจัดสรร

เสนอจัดสรร

หน่ วยงานอิสระของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้
นและปราบปรามการทุ
ตแห่งชาติ
โครงการ
: โครงการส่งเสริองกั
มการวิ
จยั และพัฒนางานด้จารินการป้
องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู เ้ พื่อส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุ ษยชน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

8,362,300 บาท
8,362,300 บาท
8,362,300 บาท

3,200,000 บาท
3,200,000 บาท
3,200,000 บาท

4,040,700 บาท
4,040,700 บาท
4,040,700 บาท

2,034,400 บาท
2,034,400 บาท
2,034,400 บาท
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 : หน่ วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจยั ต้านต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4.1.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจยั เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 20
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับ
ปฐมภูมิ
กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสี
1.2 สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
กิจกรรม โครงการการพัฒนาระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์วธิ ีการทีด่ ี
ในการผลิตยา (เภสัชภัณฑ์รงั สี)
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั
2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั
2.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั
2.5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
4,389.4820
209.7862
209.7862
209.7862
26.9193
15.6414
15.6414

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

15.6414
11.2779
11.2779
11.2779
116.4669
0.0600
0.0600

โครงการ

1

0.0600
0.9156
0.9156

โครงการ

1

0.9156
12.0000
12.0000

โครงการ

2

12.0000
21.0409
21.0409

โครงการ

1

21.0409
72.4504
72.4504

โครงการ

1

72.4504
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.6 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั
3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจยั
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานการวิจยั
4. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
4.1 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั
และมาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานการวิจยั

5. รัฐวิสาหกิจ
5.1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโลยีของการวิจยั
ในสัตว์ทดลองของประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 4.2 : ต้นทุนของผูป้ ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การดาเนิ นการ
วิจยั และพัฒนาลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 10
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4.2.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูร้ บั บริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน)
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ (NQI) เพือ่ นวัตกรรมไทย
กิจกรรม เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านคุณภาพ (NQI) เพือ่ นวัตกรรมไทย
1.2 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (National
Quality Infrastructure: NQI) ของประเทศเพือ่ เป็ น NQI Hub ในระดับอาเซียน
และรองรับไทยแลนด์ 4.0

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
10.0000
10.0000

โครงการ

1

แห่ง

100

มาตรฐานหรือ
แนวทาง หรือ
ข้อกาหนด

3

60.4000

30

4.0000
4.0000
4.0000
4.0000

รายการ

10.0000
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
60.4000
60.4000
60.4000

243.7571
243.7571
243.7571
160.1560
115.8000
115.8000
ระบบ

1

115.8000
44.3560
44.3560
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (National Quality
Infrastructure : NQI) ของประเทศ
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
2.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
2.5 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
3. รัฐวิสาหกิจ
3.1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
กิจกรรม โครงการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบ
ครบวงจร
ตัวชี้วดั ที่ 4.3 : บุคลากรด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็ น 100,000 คน
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4.3.1 : พัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระยะที่ 4
กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 4)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
รายการวัด
4

งบประมาณ
44.3560
71.1011
3.4605
3.4605

โครงการ

1

3.4605
0.7820
0.7820

โครงการ

2

0.7820
9.2200
9.2200

โครงการ

2

9.2200
37.9590
37.9590

โครงการ

1

37.9590
19.6796
19.6796

โครงการ

1

รายการ

253

19.6796
12.5000
12.5000
12.5000
12.5000
2,405.7664
2,405.7664
2,405.7664
1,616.1462
1,361.4200
18.0000

คน

20

8.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4)
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3)
กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระยะ3+
กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+)
กิจกรรม จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)
1.2 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการวิจยั และนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (STEM
Workforce Agenda)
กิจกรรม พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแก่บคุ ลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
กิจกรรม เพิม่ ขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมชัน้ สู งตามความต้องการในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ของภาครัฐไปปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขันในภาคเอกชน
กิจกรรม ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายบุคลากรภาครัฐไปทางานตามความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรมสาขายุทธศาสตร์
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
กิจกรรม ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีม่ สี มรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
เพือ่ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
คน
200

10.0000
287.9200

คน
คน

275
5

283.9200
4.0000
1,055.5000

คน
คน

70
925

28.0000
1,027.5000
115.4779
115.4779

คน

200

115.4779
128.2483
55.0000

คน

1000

55.0000
64.0000

เรื่อง

1

64.0000
5.0000

เรื่อง

1

โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมเพือ่ อุตสาหกรรม RDI : การพัฒนา
กระบวนการวิจยั และระบบการบริหารความรูแ้ ละเทคโนโลยีและระบบนิเวศน์
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
กิจกรรม ผลิตและพัฒนานักวิจยั อุตสาหกรรม และแนวทางการจัดระบบบริหาร
จัดการความรูแ้ ละเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
1.4 สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างและส่งเสริมศักยภาพนักวิจยั ใหม่ดา้ นเทคโนโลยี
นิวเคลียร์

งบประมาณ

5.0000

4.2483

กลไก

3

4.2483
11.0000
11.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม โครงการพัฒนากาลังคนทางด้านพลาสมาและพลังงานฟิ วชัน
เพือ่ รองรับการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาแห่งชาติ
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจยั และผลิตบุคลากร
ด้านวิจยั
กิจกรรม สร้างศักยภาพและความสามารถนักวิจยั
2.2 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักวิจยั
2.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั
2.4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจยั
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรวิจยั
2.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั
2.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั
2.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั
2.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
ร้อยละ
100

งบประมาณ
11.0000
283.6630
1.2480
1.2480

โครงการ

1

1.2480
271.1000
271.1000

คน

309

271.1000
0.3500
0.3500

ร้อยละ

10

0.3500
3.0000
3.0000

โครงการ

1

3.0000
0.7356
0.7356

โครงการ

2

0.7356
0.2888
0.2888

โครงการ

1

0.2888
1.8642
1.8642

โครงการ

1

1.8642
0.4160
0.4160

โครงการ

1

0.4160
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั
2.10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั
2.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั
3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจยั
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
3.2 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจยั พัฒนา
วัคซีน
กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
4. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
4.1 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั
และมาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
กิจกรรม สร้างบุคลากรการวิจยั ในการพัฒนาประเทศ
5. รัฐวิสาหกิจ
5.1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพือ่ การวิจยั และพัฒนา
6. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
6.1 กองทุนสนับสนุนการวิจยั
โครงการที่ 1 : กองทุนสนับสนุนการวิจยั
กิจกรรม การสร้างผลงานวิจยั และนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
0.5000
0.5000

โครงการ

1

0.5000
3.0500
3.0500

โครงการ

7

3.0500
1.1104
1.1104

โครงการ

3

ร้อยละ

30

1.1104
8.9200
3.0000
3.0000
3.0000
5.9200
5.9200

เรื่อง

7

5.9200
75.5000
75.5000
75.5000

คน

1930

คน

15

ทุน/คน

630

75.5000
42.8297
42.8297
42.8297
42.8297
378.7075
378.7075
378.7075
378.7075

283

หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 4.4 : อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4.4.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 20 ของโครงสร้างพื้นฐานวิจยั และนวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกัน
ระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป
1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน
การวิจยั
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจยั
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
ด้านการประมง
กิจกรรม พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุนการวิจยั
และนวัตกรรม
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค)
กิจกรรม การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
กิจกรรม การดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
3.2 สานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจเพือ่ การเฝ้ าระวัง
เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาระบบระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
3.3 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ
สาหรับพัฒนาวิธีการวัดทีเ่ ป็ นมาตรวิทยาขัน้ สู ง (ระยะที่ 1)
กิจกรรม จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสาหรับพัฒนา
วิธีการวัดทีเ่ ป็ นมาตรวิทยาขัน้ สู ง (ระยะที่ 1)
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
กิจกรรม การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตวัสดุอา้ งอิงและพัฒนาหน่วยวัดทางด้านเคมีและชีวภาพ
เพือ่ การบริการ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
1,530.1723
1,530.1723
1,530.1723
68.2861
68.2861
68.2861

โครงการ

1

68.2861
10.3416
10.3416
10.3416

โครงการ

1

10.3416
667.6435
243.1413
243.1413

ราย
โครงการ

50
18

43.1413
200.0000
0.8752
0.8752

ร้อยละ

80

0.8752
384.1870
130.8100

รายการวัด

5

130.8100
227.8420

ร้อยละ

100

227.8420
4.5350
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม ผลิตวัสดุอา้ งอิงและพัฒนาหน่วยวัดใหม่ทางด้านเคมีและชีวภาพ
เพือ่ ให้บริการและตอบสนองความต้องการภายในประเทศ
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
(ระยะที่ 2)
กิจกรรม ก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี (ระยะที่ 2)
3.4 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ (Aerospace)
กิจกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน
3.5 สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
กิจกรรม โครงการสร้างพื้นทีจ่ ดั เก็บกากกัมมันตภาพรังสีแห่งใหม่ของประเทศ เพือ่
รองรับการขยายตัวและการใช้ประโยชน์ดา้ นรังสี
4. กระทรวงศึกษาธิการ
4.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.2 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบ
มาตรฐานการวิจยั
กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.4 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
รายการ
9

งบประมาณ
4.5350
21.0000

ร้อยละ

10

ร้อยละ

20

ร้อยละ

100

21.0000
33.1900
33.1900
33.1900
6.2500
6.2500
6.2500
454.2396
23.2210
23.2210

ร้อยละ

20

23.2210
0.7280
0.7280

รายการ

3

0.7280
47.5324
47.5324

โครงการ

1

47.5324
10.0000
10.0000

รายการ

51

10.0000
3.1455
3.1455

โครงการ

1

3.1455
6.7905
6.7905
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
โครงการ
1

งบประมาณ
6.7905
0.9000
0.9000

โครงการ

1

0.9000
10.4000
10.4000

โครงการ

1

10.4000
8.1137
8.1137

โครงการ

2

8.1137
42.3500
42.3500

รายการ

12

42.3500
9.8060
9.8060

รายการ

3

9.8060
26.1790
26.1790

โครงการ

5

26.1790
11.6429
11.6429

รายการ

1

11.6429
54.4000
54.4000

โครงการ

3

54.4000
15.2000
15.2000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.16 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั
และระบบมาตรฐานการวิจยั
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
4.19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
5. กระทรวงสาธารณสุข
5.1 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจยั พัฒนา
วัคซีน
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ
6. ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
6.1 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั
และมาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจยั ของประเทศ
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนการวิจยั
7. สภากาชาดไทย
7.1 สภากาชาดไทย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
รายการ
7

งบประมาณ
15.2000
51.0000
51.0000

รายการ

5

51.0000
43.8306
43.8306

รายการ

4

43.8306
75.0000
75.0000

โครงการ

1

75.0000
14.0000
14.0000

รายการ

1

14.0000
5.0000
5.0000
5.0000

เรื่อง

3

5.0000
19.6180
19.6180
19.6180

ฐานข้อมูล
รายการ

130
9

13.2780
6.3400
305.0435
305.0435
305.0435

รายการ

1

305.0435
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 : หน่ วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจยั ต้านต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4.1.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนหน่ วยงานที่ได้รบั การรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจยั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานปรมาณู เพื่อสันติ
โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี
ในระดับปฐมภูมิ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ชุดเฝ้ าสังเกตปริมาณรังสี (Monitor Chamber) แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) ระบบหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมสิ าหรับวัดรังสีเอ็กซ์พลังงานปานกลาง
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ปรับปรุงระบบนา้ ทีใ่ ช้ในการผลิตยาฉีด ตาบลทรายมูล
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั

15,641,400 บาท
1,670,000 บาท
1,670,000 บาท
1,670,000
13,971,400
13,971,400
13,971,400
13,971,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,971,400 บาท
12,000,000 บาท
11,277,900
11,277,900
11,277,900
11,277,900

บาท
บาท
บาท
บาท

11,277,900 บาท

60,000
60,000
60,000
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานการวิจยั
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานวิจยั
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

915,600
915,600
915,600
915,600

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,040,900
21,040,900
21,040,900
21,040,900

บาท
บาท
บาท
บาท

72,450,400
72,450,400
72,450,400
72,450,400

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั
และมาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการวิจยั
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนางานสัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานการวิจยั ของหน่วยงาน
ในระบบวิจยั ของประเทศ
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ที่ 4.2 : ต้นทุนของผูป้ ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การดาเนิ นการ
วิจยั และพัฒนาลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 10
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4.2.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูร้ บั บริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

60,400,000
20,500,000
20,500,000
20,500,000
39,900,000
23,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,000,000 บาท
12,500,000 บาท

4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านคุณภาพ (NQI) เพื่อนวัตกรรมไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
และยานยนต์ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
50,000,000 บาท
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
10,000,000 บาท
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
40,000,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบสาหรับผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และยานยนต์สมัยใหม่
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI)
ของประเทศเพื่อเป็ น NQI Hub ในระดับอาเซียนและรองรับไทยแลนด์ 4.0
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ชุดเครื่องมือเพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ
(National Quality Infrastructure : NQI) ของประเทศเพือ่ เป็ น
NQI HUB ในระดับอาเซียนและรองรับไทยแลนด์ 4.0 ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12 ชุด
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม

115,800,000
115,800,000
5,000,000
5,000,000
110,800,000
110,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

40,000,000 บาท

70,800,000 บาท

44,356,000
44,356,000
44,356,000
5,006,000
39,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

39,350,000 บาท

3,460,500
3,460,500
3,460,500
3,460,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

782,000
782,000
782,000
782,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,220,000
9,220,000
9,220,000
9,220,000

บาท
บาท
บาท
บาท

37,959,000
37,959,000
37,959,000
37,959,000

บาท
บาท
บาท
บาท

19,679,600
19,679,600
19,679,600
19,679,600

บาท
บาท
บาท
บาท

12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 4.3 : บุคลากรด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็ น 100,000 คน
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4.3.1 : พัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั : การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการสนับสนุ นนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ
โครงการ : โครงการสนับสนุ นนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการบูรณาการวิจยั และนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (STEM Workforce Agenda)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาความรู แ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแก่บคุ ลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

18,000,000
18,000,000
18,000,000
10,000,000
8,000,000
287,920,000
287,920,000
287,920,000
283,920,000
4,000,000
1,055,500,000
1,055,500,000
1,055,500,000
1,027,500,000
28,000,000

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

115,477,900
115,477,900
115,477,900
115,477,900

บาท
บาท
บาท
บาท

55,000,000 บาท
55,000,000 บาท
55,000,000 บาท
55,000,000 บาท
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โครงการ : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ของภาครัฐไปปฏิบตั งิ านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุ นความสามารถด้านวิจยั เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI : การพัฒนากระบวนการวิจยั
และระบบการบริหารความรู แ้ ละเทคโนโลยีและระบบนิ เวศน์นวัตกรรม
ในอุตสาหกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการสร้างและส่งเสริมศักยภาพนักวิจยั ใหม่ดา้ นเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจยั และผลิตบุคลากรด้านวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณภาพงานวิจยั และผลิตบุคลากรด้านวิจยั
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจยั
ของอาจารย์รุ่นใหม่ อาจารย์รุ่นกลาง วุฒเิ มธีวจิ ยั เมธีวจิ ยั อาวุโส
และศาสตราจารย์วจิ ยั ดีเด่น
(2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
ด้านยุทโธปกรณ์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของกองทัพและการป้ องกันประเทศ

64,000,000 บาท
64,000,000 บาท
64,000,000 บาท
64,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

4,248,300 บาท
4,248,300 บาท
4,248,300 บาท
4,248,300 บาท
11,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,248,000 บาท
1,248,000 บาท
1,248,000 บาท
271,100,000 บาท
271,100,000 บาท
271,100,000 บาท

139,500,000 บาท
60,000,000 บาท
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(3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้บคุ ลากรวิจยั ใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบตั งิ านเพือ่ แก้ไขปัญหาและเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กบั ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรวิจยั
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อทีส่ นับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม

71,600,000 บาท
350,000
350,000
350,000
350,000

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท

735,600
735,600
735,600
735,600

บาท
บาท
บาท
บาท

288,800
288,800
288,800
288,800

บาท
บาท
บาท
บาท

1,864,200
1,864,200
1,864,200
1,864,200

บาท
บาท
บาท
บาท

416,000 บาท
416,000 บาท
416,000 บาท
416,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรวิจยั
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจยั พัฒนาวัคซีน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั
และมาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนแผนงานทุนบัณฑิตศึกษา
2) เงินอุดหนุนทุนสร้างสถานภาพนักวิจยั รุ่นใหม่

500,000
500,000
500,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,050,000
3,050,000
3,050,000
3,050,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,110,400
1,110,400
1,110,400
1,110,400

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท

5,920,000
5,920,000
5,920,000
5,920,000

บาท
บาท
บาท
บาท

75,500,000
54,500,000
54,500,000
50,000,000
4,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาและสร้างบุคลากร
ทางการวิจยั ของประเทศ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั และบุคลากรวิจยั
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้ า (Main Distribution Board)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) เครื่องบาบัดนา้ เสียพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู)
ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
โครงการ : กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
1. งบรายจ่ายอื่น
1) การสร้างผลงานวิจยั และนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

21,000,000 บาท
21,000,000 บาท

42,829,700
10,684,600
10,684,600
6,419,600
1,127,800
1,127,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,791,800 บาท

1,791,800 บาท
3,500,000 บาท
3,500,000
4,265,000
1,715,000
1,715,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,550,000 บาท
2,550,000 บาท
32,145,100 บาท
32,145,100 บาท
32,145,100 บาท

378,707,500 บาท
378,707,500 บาท
378,707,500 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 4.4 : อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4.4.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 20 ของโครงสร้างพื้นฐานวิจยั และนวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกัน
ระหว่าง 2 หน่ วยงานขึ้นไป
สานักนายกรัฐมนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(3) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 36 รายการ (รวม 44 หน่วย)
(4) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสาร LC-MS (Liquid
chromatography-mass spectrometry System) Triplr
Quadrupole สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(5) เครื่องพ่นระเหยแห้ง (Mini Spray Dryer Advanced for aqueous
and organic solvents) สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(6) ตูแ้ ช่แข็ง -80?C สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
(7) Multimode Plate Reader สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

68,286,100
68,286,100
68,286,100
68,286,100
48,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

245,200 บาท
7,262,700 บาท

20,000,000 บาท

1,800,000 บาท
2,150,000 บาท
1,800,000 บาท

(8) เครื่องทาแห้งแบบเยือกแข็งระดับ Pilot พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,200,000 บาท

(9) เครื่องวิเคราะห์พลังงานด้วยความร้อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,200,000 บาท

(10) เครื่องไตเตรทอัตโนมัตทิ ส่ี ามารถหาปริมาณแบบ Volumetric
และ Coulometric ได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,700,000 บาท
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(11) เครื่องวิเคราะห์ความเป็ นกรด-ด่างและปริมาณของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(12) เครื่องตรวจหาปริมาณเอ็นโดท็อกซินด้วยวิธีวดั ค่าการเรืองแสงพร้อม
ชุดโปรแกรมประมวลผลวิเคราะห์หาปริมาณเอ็นโดท็อกซินในตัวอย่าง
และอุปกรณ์ประกอบ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(13) Semi-Prep HPLC สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(14) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,200,000 บาท

1,650,000 บาท
2,830,000 บาท
2,000,000 บาท

(15) เครื่องวิเคราะห์โลหะ (Inductively coupled plasma mass
spectrometry - ICP-MS) สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

15,000,000 บาท

(16) เครื่องแยกและวิเคราะห์สาร Rapid Separation Nano LC
System สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,200,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
ด้านการประมง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 106 รายการ (รวม 108 หน่วย)

10,341,600
10,341,600
10,341,600
10,341,600
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

218,000 บาท
218,000 บาท
10,073,600 บาท
10,073,600 บาท
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิ คมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภมู ิภาค)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
2) เงินอุดหนุนเพือ่ การดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
สานักงานปรมาณู เพื่อสันติ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการเฝ้ าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิ วเคลียร์และรังสี

243,141,300
243,141,300
243,141,300
43,141,300
200,000,000

875,200 บาท
875,200 บาท
875,200 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาระบบช่วยตัดสินใจเพือ่ การเฝ้ าระวัง เตรียม
ความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสาหรับพัฒนาวิธีการวัด
ที่เป็ นมาตรวิทยาขัน้ สูง (ระยะที่ 1)

875,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) อุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสาหรับพัฒนาวิธีการวัด
ทีเ่ ป็ นมาตรวิทยาขัน้ สู ง (ระยะที่ 1) ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 33 ชุด
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

130,810,000
130,810,000
130,810,000
130,810,000

บาท
บาท
บาท
บาท

130,810,000
227,842,000
227,842,000
227,842,000
227,842,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

223,500,000 บาท
660,000,000
90,000,000
570,000,000
109,553,000
79,510,200
157,436,800
223,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรอง
ด้านมาตรวิทยาเคมี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
โครงการ : โครงการผลิตวัสดุอา้ งอิงและพัฒนาหน่ วยวัดทางด้านเคมีและชีวภาพเพื่อการบริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี (ระยะที่ 2)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
(ระยะที่ 2) ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
(2) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ (Aerospace)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace
ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ศูนย์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

4,342,000 บาท
11,575,000
3,135,000
3,657,500
440,500
4,342,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,535,000
4,535,000
4,535,000
4,535,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,500,000 บาท
500,000 บาท

33,190,000
33,190,000
33,190,000
11,686,400

บาท
บาท
บาท
บาท

21,503,600 บาท
6,250,000 บาท
6,250,000 บาท
6,250,000 บาท
6,250,000 บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองทีไ่ ด้มาตรฐานสากลพร้อมห้องปฏิบตั กิ าร
ศึกษาวิจยั และทดสอบด้านความปลอดภัยตามข้อกาหนด ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณทัง้ สิ้น
160,145,000
เงินนอกงบประมาณ
44,040,000
เงินงบประมาณ
116,105,000
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
23,221,000
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
46,442,000
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
46,442,000
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 23 รายการ (รวม 64 หน่วย)
(2) กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิ ลด์อมิ สิ ชัน่
(Field Emission Scanning Electron Microscope,
FESEM) ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

23,221,000
23,221,000
23,221,000
23,221,000
23,221,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

23,221,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
728,000
728,000
728,000
728,000
728,000
728,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

47,532,400
47,532,400
47,532,400
47,532,400
5,932,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
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(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน
(CHN Analyzer) ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

4,500,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์
(X-ray Fluorescence spectrometer, XRF)
ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

8,000,000 บาท

(5) เครื่องโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC with
Electrochemical Detection) ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

3,200,000 บาท

(6) เครื่องอ่านปฏิกิรยิ าบนไมโครเพลท (Absorbance,
Fluorescence,Luminescence, BRET และ FRET)
ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(7) กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (Stereoscopic
Microscope) ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
(8) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 48 รายการ (รวม 69 หน่วย)
(2) เครื่องกลันหาปริ
่
มาณไนโตรเจนในพืช และดิน ตาบลขามเฒ่า
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง
(3) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมัน อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 ชุด
(4) ระบบสู บนา้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตาบลขามเฒ่า
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
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(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ชุดทดสอบแหล่งเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้ า ให้ยานพาหนะและชุดตรวจวิเคราะห์พลังงาน ตาบลนาวุง้
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการจัดตัง้ ศูนย์การใช้สตั ว์เพือ่ งานวิทยาศาสตร์และการตรวจ
วินจิ ฉัยโรคสัตว์ ภูมภิ าคลุม่ นา้ โขง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1 รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์ศูนย์เครื่องมือกลางเพือ่ การวิจยั ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz
ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(3) ครุภณั ฑ์ชุดเตาเผาอุณหภูมสิ ู งแบบท่อ รวมระบบผ่านแก๊ส
ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(4) เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1 ชุด
(5) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด ตาบลคลองหก
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
(6) ครุภณั ฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุดว้ ยเทคนิค
เรืองรังสีเอ็กซ์ ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1 ชุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรแบบใช้หลัก
ความเคลือ่ นทีไ่ ด้ทางไฟฟ้ า ตาบลป่ าป้ อง อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
(2) เครื่องแหล่งกาเนิดละอองลอยระดับนาโนเมตร ตาบลป่ าป้ อง
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
(3) เครื่องวัดฝุ่นละอองลอย PM2.5 แบบใช้หลักการไมโครบาลานซ์
ตาบลป่ าป้ อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) Thermal Conductivity Tester ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(2) X-ray Diffractometer (XRD) ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(3) กล้องจุลทรรศน์วดั แรงระดับอะตอม SPM ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(4) กล้องจุลทรรศน์อเิ ลคตรอนแบบส่องกราดชนิดตัง้ โต๊ะและชุดวิเคราะห์
ธาตุแบบ EDS ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(5) ชุด Planetary Micro Mill และ Particle Size Analyzer
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดีย่ วด้วยรังสีเอกซ์ ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)
(2) เครื่องมือมาตรฐานการสอบเทียบสาขาไฟฟ้ าในระดับทุตยิ ภูมพิ ร้อม
อุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครื่องมือมาตรฐานการสอบเทียบสาขาอุณหภูมใิ นระดับทุตยิ ภูมพิ ร้อม
อุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(4) เครื่องมือมาตรฐานการสอบเทียบสาขามิตใิ นระดับทุตยิ ภูมิ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
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(5) ครุภณั ฑ์พร้อมติดตัง้ ประจาห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั อาคารวิจยั และ
นวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ ชัน้ 5 และชัน้ 6 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิจยั และนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ
พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตาบลท่าสุด อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด
(2) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตาบลท่าสุด อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด
(3) เครื่องแปรรูปอาหารด้วยความดันสู ง (High pressure) ตาบลท่าสุด
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง
(4) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb calorimeter) ตาบลท่าสุด
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง
(5) เครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drier) ตาบลท่าสุด
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด
(6) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหารพร้อมชุดหัววัด ตาบลท่าสุด
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด
(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยอาหาร ตาบลท่าสุด
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(2) โปรแกรมการจัดเก็บเนื้อเยือ่ สารนา้ ทีเ่ ชื่อมต่อกับข้อมูลคลินกิ ส่วนกลาง
แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม

15,000,000 บาท
22,000,000 บาท
2,000,000 บาท

20,000,000 บาท
15,200,000
15,200,000
15,200,000
15,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,400,000 บาท
1,600,000 บาท
3,500,000 บาท
2,300,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
1,400,000 บาท
51,000,000
51,000,000
51,000,000
51,000,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
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(3) โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลคลินกิ แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 6 โปรแกรม
(4) เครื่องวิเคราะห์เซลล์มะเร็งในกระแสเลือด (Circulating tumor cell
detection) แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(5) ชุดวิเคราะห์ความผิดปกติทางพันธุกรรมโดยสารเรืองแสงอัตโนมัติ
แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz
ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
(2) เครื่องมือวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ตาบลสุเทพ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรียใ์ นผลิตภัณฑ์แบบไม่ทาลาย
ตัวอย่าง ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง
(4) เครื่องโครมาโทกราฟี ของเหลวความดันสู ง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั บุคลากรวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจยั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 44 รายการ (รวม 48 หน่วย)
(2) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด
(3) เครื่องดมยาสลบ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด
(4) กล้องสาหรับส่องตรวจ (dental microscope) ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด
(5) เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analysers)
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด
(6) ชุดฝึ กปฏิบตั แิ ละวิจยั คลังสินค้าอัตโนมัตแิ บบ AS/RS
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

6,000,000 บาท
25,000,000 บาท
7,000,000 บาท
43,830,600
43,830,600
43,830,600
43,830,600

บาท
บาท
บาท
บาท

25,000,000 บาท
12,000,000 บาท

3,830,600 บาท
3,000,000 บาท
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
18,969,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,700,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,600,000 บาท

2,500,000 บาท
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(7) เครื่องสแกน 3 มิติ ชนิดความละเอียดสู ง (Scanner 3D
ชนิดความละเอียดสู ง) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,500,000 บาท

(8) เครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ 400 MHz (Nuclear Magnetic
Resonance Spectrometer: NMR) ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด
(9) เครื่องทดสอบความล้าทางธรณี วทิ ยา ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

17,330,900 บาท

(10) กล้องจุลทรรศน์ Bright Field ชนิด 3 กระบอกตา
พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด
(11) ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส พร้อมชุดจัดเก็บตัวอย่าง
ชีวภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด

1,400,000 บาท

(12) เครื่องพัฒนาแถบทดสอบ Immunochromatographic assay
(Lateral flow) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) เครื่องเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกโตมิเตอร์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจยั พัฒนาวัคซีน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวิจยั
และมาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์

10,000,000 บาท

6,000,000 บาท

10,000,000 บาท
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,000,000 บาท

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

19,618,000
6,340,000
6,340,000
6,340,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) เครื่องปัน่ เหวีย่ งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge)
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็ นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจยั ของประเทศ
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุ นการวิจยั และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
1,447,700,000
เงินนอกงบประมาณ
289,540,000
เงินงบประมาณ
1,158,160,000
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
260,455,700
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
305,043,500
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
592,660,800

1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
4,940,000 บาท
3,740,000 บาท

1,200,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
11,278,000
11,278,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

305,043,500
305,043,500
305,043,500
305,043,500

บาท
บาท
บาท
บาท

305,043,500 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
8,291,388,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
8,712,248,500 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาและเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ ด้วยการส่งเสริมการตลาด เพือ่ ยกระดับภาพลักษณ์
ของประเทศ และสนับสนุ นการเป็ นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกีฬา การจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ ยกระดับสินค้าและบริการใหม่ รวมทัง้ ธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
การท่องเทีย่ วให้มคี ุณภาพ พัฒนาการท่องเทีย่ วรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ในเชิงกลุม่ ให้สอดคล้องกับพื้นทีแ่ ละเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐาน สร้างความเชื่อมันและแก้
่
ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาบุคลากร
และผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วในทุกระดับให้มศี กั ยภาพ เพือ่ ขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุน
ทัง้ ในระดับประเทศและภูมภิ าค อันนาไปสู่การเติบโตด้านการท่องเทีย่ วอย่างสมดุลและยังยื
่ น
2. ขอบเขตการดาเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ :
(1) นักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ
(2) นักท่องเทีย่ วชาวไทย
(3) สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วไม่ตา่ กว่า 2.7 ล้านล้านบาท
2.2 พื้นทีด่ าเนินการ : ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเทีย่ วไม่ตา่ กว่า 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2561 และมีขดี ความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้น โดยอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว (TTCI)
อยู่ไม่ตา่ กว่าอันดับ 34 ของโลก
- สินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ วมีคุณภาพสูงขึ้นและมีความหลากหลาย มีมาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วถิ ไี ทย
- กระจายการพัฒนาการท่องเทีย่ วในเมืองท่องเทีย่ วรองและพื้นทีช่ ุมชนท้องถิน่ การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ในรูปแบบต่างๆ ให้มศี กั ยภาพและมีการพัฒนาอย่างทีเ่ หมาะสม
- การบริหารจัดการการท่องเทีย่ วในทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกัน และมีการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
เพือ่ การท่องเทีย่ วในการบริหารจัดการ และกาหนดนโยบายและแผนด้านการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ บุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ วมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง : 10 กระทรวง 47 หน่ วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายที่ 4 : ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขดี ความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
4.1 : รายได้จากการท่องเทีย่ ว
ไม่ตา่ กว่า 3 ล ้านล้านบาท

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
4.2 : อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ ว (The Travel &
Tourism Competitiveness Index :
TTCI) ไม่ตา่ กว่าอันดับที่ 30

เป้ าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

เป้ าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขดี
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
งบประมาณปี 2561 จานวน 8,712.2485 ล ้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเทีย่ วเพิ่มขึ้น

เป้ าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : รายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ตา่ กว่า 2.7 ล ้านลา้ นบาท ภายในปี 2561

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว (TTCI) อยู ่ไม่ตา่ กว่าอันดับ 34 ของโลก

ตัวชี้วดั
แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ
พร้อมสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักท่องเทีย่ ว

แนวทางที่ 2.1.1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า
และบริการ ด้านการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 2.1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวก

แนวทางที่ 2.1.3: พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว

แนวทางที่ 2.1.4: บูรณาการการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วดั

อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเทีย่ วรวมของไทย
สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเทีย่ วรวม
ของโลก : ร้อยละ 3

อันดับของประเทศไทยด้านความยังยื
่ นของการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว (Sustainability of T&T
Development) เป็นอันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศทัวโลก
่

ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 62 อันดับแรกของโลก
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมทางบก
และทางนา้ (Ground and Port
infrastructure) จาก 141 ประเทศทัวโลก
่

ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 14 อันดับแรกของโลก
ด้านการให้บริการลูกค้า (Treatment of Customers)
จาก 141 ประเทศทัวโลก
่

(1) ระดับความพึงพอใจด้าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วของประเทศเพิม่ ขึ้น

(2) จัดตัง้ Tourism Intelligence
Center (หน่วยบริหารและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว) และ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการผูใ้ ช้งาน

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่าง
ยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพบก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมหม่อนไหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรธรณี
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. กรมศิลปากร
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท

หน่ วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. กรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

สานักนายกรัฐมนตรี
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. กรมการท่องเทีย่ ว
3. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยนครพนม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17. มหาวิทยาลัยศิลปากร
18. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สานักนายกรัฐมนตรี
1. องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

203.2088 ล้านบาท

111.0190 ล้านบาท

95.8490 ล้านบาท

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ

5,003.5721 ล้านบาท

2,138.9445 ล้านบาท

1,159.6551 ล้านบาท
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6. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงาน และงบประมาณ
6.1 เป้ าหมายที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
6.1.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 รายได้จากการท่องเทีย่ วไม่ตา่ กว่า 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2561
6.1.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมสร้างความเชื่อมัน่
ให้กบั นักท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเทีย่ วรวมของไทยสูงกว่าอัตราการเติบโต
ของรายได้ทางการท่องเทีย่ วรวมของโลก : ร้อยละ 3
6.2 เป้ าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
6.2.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว (TTCI)
อยู่ไม่ตา่ กว่าอันดับ 34 ของโลก
6.2.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 อันดับของประเทศไทยด้านความยัง่ ยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
(Sustainability of T&T Development) เป็ นอันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศทัว่ โลก
6.2.1.2 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ตัวชี้วดั ที่ 1 ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 62 อันดับแรกของโลก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม
ทางบกและทางนา้ (Ground and Port infrastructure) จาก 141 ประเทศทัว่ โลก
6.2.1.3 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 14 อันดับแรกของโลก ด้านการให้บริการลูกค้า (Treatment
of Customers) จาก 141 ประเทศทัว่ โลก
6.2.1.4 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 บูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 2 จัดตัง้ Tourism Intelligence Center (หน่วยบริหารและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้าน
การท่องเทีย่ ว) และบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการผูใ้ ช้งาน

5,003,572,100 บาท
5,003,572,100 บาท
5,003,572,100 บาท
5,003,572,100 บาท
3,708,676,400 บาท
3,708,676,400 บาท
2,138,944,500 บาท
2,138,944,500 บาท
1,159,655,100 บาท
1,159,655,100 บาท
203,208,800 บาท
203,208,800 บาท
206,868,000 บาท
111,019,000 บาท
95,849,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการภายในประเทศ
2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
สินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ วให้เกิดความสมดุล
เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
โครงการ : โครงการบูรณาการการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชนและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศและวิถชี วี ติ ลุม่ นา้ โขง
โครงการ : โครงการจัดการฝึ กอบรมการจัดการ
เมืองมรดกโลกภูมภิ าคอาเซียน
กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพบก
โครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการสนับสนุนการบูรณาการบริหาร
จัดการการท่องเทีย่ ว เพือ่ เพิม่ รายได้จาก
การท่องเทีย่ วและบริการ

งบดาเนิ นงาน
232.8768
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
1,998.4793
5,395.6466
190.4008
51.0000

งบรายจ่ายอืน่
1,085.2458
-

รวม
8,712.2485
190.4008
51.0000

-

-

51.0000

-

51.0000

-

-

139.4008

-

139.4008

-

-

101.0008

-

101.0008

-

-

35.7400

-

35.7400

-

-

2.6600

-

2.6600

-

-

221.5560
-

53.5672
-

35.8250
-

95.0533
95.0533
95.0533

95.0533
95.0533
95.0533

743.7181
331.4006
146.9430

1,054.6663
331.4006
146.9430

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและ
สร้างความเชือ่ มันแก่
่ นกั ท่องเทีย่ ว
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเทีย่ ว เพือ่ สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
และบริการ

-

-

-

170.4656

170.4656

-

-

-

13.9920

13.9920

2. กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว

-

-

-

15.0000
15.0000

15.0000
15.0000
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
3. กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการท่องเทีย่ ว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพสินค้าและบริการ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและ
การอานวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ ว
4. สถาบันการพลศึกษา
โครงการ : โครงการอบรมมัคคุเทศก์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
วิถเี กษตร
2. กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ด้านหม่อนไหม
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่ การท่องเทีย่ ว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. กรมทรัพยากรธรณี
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทาง
ธรณี วทิ ยา
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
โครงการ : โครงการเพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรกั ษ์
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
2. กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางการท่องเทีย่ ว
โครงการ : โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาพระราชวัง
บวรสถานมงคล (วังหน้า)

งบดาเนิ นงาน
221.5560
221.5560
3.7065
3.7065
3.7065
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
53.5672
35.8250
-

งบรายจ่ายอืน่
390.9015
109.9081

รวม
701.8497
109.9081

259.8734

295.6984

-

21.1200

296.2432

-

-

6.4160
6.4160
4.0130
-

6.4160
6.4160
7.7195
3.7065
3.7065

-

-

4.0130
4.0130

4.0130
4.0130

18.8650
18.8650
18.8650

863.4119
863.4119
863.4119
70.1915
18.8650
18.8650

53.5672

35.8250

-

863.4119
863.4119
863.4119
51.3265
-

-

-

51.3265
51.3265

-

-

223.6167
223.6167
223.6167
788.1570
52.2360
52.2360

321.5328
-

137.9571
81.1861
81.1861

223.6167
223.6167
223.6167
1,247.6469
133.4221
133.4221

-

735.9210
582.2210

321.5328
321.5328

5.0000
-

1,062.4538
903.7538

-

153.7000

5.0000

158.7000

-

-

51.3265
51.3265
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หน่วย : ล้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
19.3400
19.3400

รวม
19.3400
19.3400

-

-

-

32.4310
32.4310

32.4310
32.4310

-

-

65.6393
4.9634
4.9634

129.4208
4.9634
4.9634

-

-

-

8.0930
8.0930

8.0930
8.0930

-

-

-

1.5000
1.5000

1.5000
1.5000

-

-

-

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

-

-

-

1.9000
1.9000

1.9000
1.9000

-

-

-

5.0000
5.0000

5.0000
5.0000

-

-

-

1.2980
1.2980

1.2980
1.2980

-

-

-

1.0472
1.0472

1.0472
1.0472

-

-

-

8.6786
8.6786

8.6786
8.6786

-

-

-

2.3466
2.3466

2.3466
2.3466

หน่ วยงาน
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
4. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
3. มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
และบริการ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
และบริการ
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้าน
การท่องเทีย่ ว
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน

63.7815
-
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หน่วย : ล้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
1.6800
1.6800

รวม
1.6800
1.6800

-

-

-

1.0590
1.0590

1.0590
1.0590

-

-

-

2.2850
2.2850

2.2850
2.2850

-

-

-

4.2000
4.2000

4.2000
4.2000

-

-

-

1.0885
1.0885

1.0885
1.0885

-

-

-

5.0000
5.0000

5.0000
5.0000

-

-

-

2.7000
2.7000

2.7000
2.7000

-

-

-

10.0000
10.0000

10.0000
10.0000

-

-

-

1.8000
1.8000

1.8000
1.8000

-

-

1.6513
1.6513

-

1.6513
1.6513

-

-

4.2116
4.2116

-

4.2116
4.2116

-

-

4.0000
4.0000
5.0241
5.0241

-

4.0000
4.0000
5.0241
5.0241

หน่ วยงาน
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้
จากการท่องเทีย่ ว
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
21. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
22. มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการส่งเสริมรายได้จากการท่องเทีย่ ว
23. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
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หน่วย : ล้านบาท

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
3.0000

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
3.0000

-

-

3.0000

-

3.0000

-

-

11.9484
11.9484

-

11.9484
11.9484

-

-

20.0000
20.0000

-

20.0000
20.0000

-

-

11.2500
11.2500

-

11.2500
11.2500

-

-

2.6961
2.6961

-

2.6961
2.6961

-

-

26.0143
18.4000
18.4000

-

-

7.6143
7.6143

-

4,784.1065
4,784.1065
4,784.1065

หน่ วยงาน
24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
25. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
26. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
และบริการ
27. มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
และบริการ
28. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการพัฒนาสมุนไพรไทยเพือ่
การพึง่ ตนเองของชุมชนและการแข่งขันอย่างยังยื
่ น
2. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการเร่งเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ ว
ทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
โครงการ : กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วไทย

งบดาเนิ นงาน
-

7.6143
7.6143
7.6143

งบลงทุน

18.4000
18.4000
18.4000
-

-

-

-

-

4,784.1065
4,784.1065
4,784.1065
-

20.0000
20.0000
20.0000

20.0000
20.0000
20.0000
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8. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน

หน่ วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพือ่
ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบท
เพือ่ การท่องเทีย่ ว
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่
การท่องเทีย่ ว
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

ปี 2561
25.8250
25.8250
25.8250

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
25.4016
25.4016
25.4016
-

ปี 2564- จบ
-

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
งบประมาณ
-

845.6122
845.6122
845.6122

499.6894
499.6894
499.6894

212.3940
212.3940
212.3940

-

-

223.6167
223.6167
223.6167

289.1330
289.1330
289.1330

163.8000
163.8000
163.8000

-

-

88.3310
52.2360
52.2360

51.8050
21.6000
21.6000

-

-

-

2. กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพทาง
การท่องเทีย่ ว

36.0950
36.0950

30.2050
30.2050

-

-

-

รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการเร่งเพิม่ รายได้
จากการท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมทัง้ สิ้น

27.8000
27.8000
27.8000

27.8000
27.8000
27.8000

27.8000
27.8000
27.8000

27.8000
27.8000
27.8000

-

1,211.1849

893.8290

403.9940

27.8000

-

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 24 รายการ เป็ นเงิน 965,768,700 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 14 รายการ เป็ นเงิน 245,416,200 บาท
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9. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั จาแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตา่ กว่า 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2561
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมสร้างความเชื่อมัน่
ให้กบั นักท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเทีย่ วรวมของไทยสูงกว่าอัตรา
การเติบโตของรายได้ทางการท่องเทีย่ วรวมของโลก : ร้อยละ 3
1. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและสร้างความเชือ่ มันแก่
่ นกั ท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน และดาเนินงานกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
การท่องเทีย่ ว และสร้างความเชือ่ มันความปลอดภั
่
ยให้เกิดกับนักท่องเทีย่ ว
1.2 กรมพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพือ่ การท่องเทีย่ ว
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม การส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรายได้จากการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
2.3 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
3. รัฐวิสาหกิจ
3.1 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิม่ รายได้ตลาดต่างประเทศ
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิม่ รายได้ตลาดในประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
8,712.2485
5,003.5721
5,003.5721
5,003.5721
5,003.5721

ร้อยละ

85

คน

42,000

คน

84,000

คน

3,000

คน

40,000

ร้อยละ
ร้อยละ

9.25
9.25

185.4656
170.4656
170.4656
170.4656
15.0000
15.0000
15.0000
34.0000
10.0000
10.0000
10.0000
4.0000
4.0000
4.0000
20.0000
20.0000
20.0000
4,784.1065
4,784.1065
4,784.1065
3,176.1807
1,607.9258
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตา่ กว่า 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2561
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมของไทยสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้
ทางการท่องเที่ยวท่องเที่ยวรวมของโลก : ร้อยละ 3
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมัน่ แก่นกั ท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการอานวยการแก้ไขปัญหานักท่องเทีย่ วถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเทีย่ ว
3) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพือ่ แก้ไขปัญหานักท่องเทีย่ ว
4) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ วในเขตพื้นทีเ่ มืองชายแดน
5) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วทางนา้
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชื่อมโยง CLMV
7) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (Sports Tourism)
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทามาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเทีย่ วของไทย
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่องเทีย่ วสีเขียวแหล่งท่องเทีย่ วตามโครงการพระราชดาริ
ในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรม ล้านนา จังหวัดเชียงราย
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ ว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงรายเชียงตุง-เชียงรุง้ -เชียงของ) จังหวัดเชียงราย
11) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม ว่าย ปัน่ วิง่ เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ฝัง่ ทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดชุมพร
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การจัดการการท่องเทีย่ วเมืองเก่าภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา สตูล จังหวัดภูเก็ต
13) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอันดามันฮาลาลเพือ่ การท่องเทีย่ ว จังหวัดกระบี่
14) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอยุธยามาราธอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy
Tourism ครัง้ ที่ 4
16) ค่าใช้จ่ายในการเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism Forum
(ATF 2018) ครัง้ ที่ 37 และการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วตามเส้นทางอนุรกั ษ์ (ปัน่ รักษ์พกั
4 เมือง) จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Satun Geopark Fossil Festival จังหวัดสตูล

170,465,600
170,465,600
54,267,300
7,000,000
7,350,000
5,567,000
4,699,000
3,000,000
12,200,000
3,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,250,000 บาท
6,787,300 บาท
4,675,000 บาท
6,500,000 บาท
3,000,000 บาท
2,000,000 บาท
14,225,000 บาท
29,545,000 บาท
1,000,000 บาท
2,500,000 บาท
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กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายมหกรรมมวยไทยนานาชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้พระ รับพร ชมละคร นอนอยุธยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดนตรีนานาชาติ
แห่งภูมภิ าคอุษาคเนย์ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ สารสนเทศ
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชื่อมโยงกลุม่ อาเซียน
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตุน้ การใช้จ่ายนักท่องเทีย่ วเพือ่ พักผ่อนทัวไป
่
กลุม่ ตลาดกลาง-บน
5) ค่าใช้จ่ายในการกระตุน้ การเดินทางของนักท่องเทีย่ วไทย
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ
7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วสู่ความเป็ นคุณภาพผ่านวิถไี ทย
8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและเพิม่ ความสามารถให้พนั ธมิตรในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูล
10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิม่ มูลค่าวิถไี ทย
11) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเทีย่ วกลุม่ นิยมความหรูหรา

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

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,784,106,500
4,784,106,500
4,784,106,500
286,589,200
60,000,000
189,040,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

638,775,700
705,000,000
150,000,000
935,297,400
116,699,000
75,623,000
41,375,200
204,055,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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12) ค่าใช้จ่ายในการกระจายพื้นทีท่ อ่ งเทีย่ ว
13) ค่าใช้จ่ายในการกระจายช่วงเวลาท่องเทีย่ ว
14) ค่าใช้จ่ายในการกระจายประโยชน์ทางการท่องเทีย่ วสู่ชุมชน
15) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเทีย่ วกลุม่ ความสนใจพิเศษ
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วช่วงนอกฤดูกาล
17) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานนักท่องเทีย่ วกลุม่ ศักยภาพ
18) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

233,835,000
116,092,000
107,603,600
405,045,300
162,579,000
328,696,200
27,800,000
142,700,000
31,500,000
27,800,000
27,800,000
27,800,000
27,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)
อยูไ่ ม่ตา่ กว่าอันดับ 34 ของโลก
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : อันดับของประเทศไทยด้านความยังยื
่ นของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
(Sustainability of T&T Development) เป็ นอันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศทัวโลก
่
1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ
กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพของ MICE City และเมืองรองทีม่ ศี กั ยภาพ
กิจกรรม ขยายตลาดและความร่วมมือด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้า
ในพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพรองรับตลาด Great Mekong
Subregion (GMS)
1.2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
(องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการด้าน
การท่องเทีย่ วให้เกิดความสมดุล เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ ว
ให้เกิดความสมดุล เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
2. กระทรวงกลาโหม
2.1 กองทัพบก
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในเขตทหาร กองทัพบก
3. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
3.1 กรมการท่องเทีย่ ว
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเทีย่ ว
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ววิถเี กษตร
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ววิถเี กษตร
4.2 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
3,708.6764
3,708.6764
2,138.9445
2,138.9445

เมือง
ครัง้

8
10

152.0008
51.0000
51.0000
25.0000
26.0000

101.0008
101.0008
ชุมชน

40

โครงการ

18

ราย

300

แหล่ง

49

แห่ง

10

101.0008
95.0533
95.0533
95.0533
95.0533
295.6984
295.6984
295.6984
295.6984
7.7195
3.7065
3.7065
3.7065
4.0130
4.0130
4.0130
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5.1 กรมทรัพยากรธรณี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางธรณีวทิ ยา
กิจกรรม ผลักดันให้เกิดการท่องเทีย่ วเชิงวิชาการภายในพื้นทีศ่ กั ยภาพ
อุทยานธรณี
กิจกรรม จัดมหกรรมเปิ ดโลกธรณี วทิ ยาเพือ่ การท่องเทีย่ ว
5.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
6. กระทรวงมหาดไทย
6.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว
7. กระทรวงวัฒนธรรม
7.1 สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเทีย่ วจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพือ่ เพิม่ รายได้ให้ประชาชน
7.2 กรมศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ทางการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเทีย่ ว
ทางศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล
7.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
กิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดก
ภูมปิ ญั ญาทางวัฒนธรรม
7.4 สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
กิจกรรม การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพือ่ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
70.1915
18.8650
18.8650
9.8550

แห่ง

8

ราย

27,000

แห่ง

11

แห่ง

9

กิจกรรม
รายการ

4
76

123.5517
9.8704
1,062.4538
903.7538

แห่ง

102

903.7538

แหล่ง

1

แห่ง

10

9.0100
51.3265
51.3265
51.3265
223.6167
223.6167
223.6167
223.6167
1,247.6469
133.4221
133.4221

158.7000
158.7000
19.3400
19.3400
19.3400
32.4310
32.4310

คน

5,000

32.4310
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
8. กระทรวงศึกษาธิการ
8.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
8.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมการท่องเทีย่ วและบริการ
8.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ อีสานใต้
ร่วมสมัยเชิงระบบเพือ่ เพิม่ จานวนนักท่องเทีย่ ว วันพักเฉลีย่ และการกระจาย
รายได้สูท่ อ้ งถิน่
8.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ ว
8.5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ ว
8.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วสินค้าและบริการ ด้านการท่องเทีย่ ว
8.7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า และบริการ ด้านการท่องเทีย่ ว
ให้เกิดความสมดุลและยังยื
่ น
9. กระทรวงสาธารณสุข
9.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมุนไพรไทยเพือ่ การพึง่ ตนเองของชุมชน
และการแข่งขันอย่างยังยื
่ น
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพวัตถุดบิ สมุนไพรให้ได้มาตรฐานเพือ่ ยกระดับ
การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
9.2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมสถานบริการสุขภาพ และสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพ รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

โครงการ

1

คน

100

คน

50,000

ร้อยละ

80

รูปแบบ

4

แห่ง

4

ร้อยละ

80

งบประมาณ
21.0031
5.4530
5.4530
5.4530
1.0000
1.0000
1.0000
5.0000
5.0000
5.0000

1.0885
1.0885
1.0885
4.2116
4.2116
4.2116
3.0000
3.0000
3.0000
1.2500
1.2500
1.2500
26.0143
18.4000
18.4000

แห่ง

1

18.4000
7.6143
7.6143

ร้อยละ

10

7.6143
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 62 อันดับแรกของโลก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมทางบกและทางนา้ (Ground and Port infrastructure)
จาก 141 ประเทศทัวโลก
่
1. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
1.1 กรมการท่องเทีย่ ว
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอานวยความสะดวก
ด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยและการให้บริการนักท่องเทีย่ ว
2. กระทรวงคมนาคม
2.1 กรมทางหลวงชนบท
โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่ การท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.3 : พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 14 อันดับแรกของโลก ด้านการให้บริการลูกค้า
(Treatment of Customers) จาก 141 ประเทศทัวโลก
่
1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
(องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการฝึ กอบรมการจัดการเมืองมรดกโลกภูมภิ าคอาเซียน
กิจกรรม จัดการฝึ กอบรมการจัดการเมืองมรดกโลกภูมภิ าคอาเซียน
2. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว เพือ่ สร้างรายได้
จากการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
2.2 กรมการท่องเทีย่ ว
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว
2.3 สถาบันการพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการอบรมมัคคุเทศก์
กิจกรรม ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
1,159.6551
1,159.6551

296.2432
296.2432
296.2432
ร้อยละ

80

กม.

241.27

296.2432
863.4119
863.4119
863.4119
863.4119
203.2088
203.2088
2.6600
2.6600

หลักสูตร

4

โครงการ

6

คน

2,500

คน

400

คน

600

2.6600
2.6600
130.3161
13.9920
13.9920
13.9920
109.9081
109.9081
109.9081
6.4160
6.4160
6.4160
70.2327
4.9634
4.9634
4.9634
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.3 มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ ว
3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม การฝึ กอบรมทักษะทางวิชาชีพด้านสินค้าของทีร่ ะลึกจากภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
3.13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเทีย่ ว

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ

คน

750

คน

150

คน

700

คน

300

คน

1,000

คน

290

คน

250

คน

30

คน

400

คน

600

คน

240

2.6400
2.6400
2.6400
1.5000
1.5000
1.5000
1.2980
1.2980
1.2980
1.0472
1.0472
1.0472
8.6786
8.6786
8.6786
2.3466
2.3466
2.3466
1.6800
1.6800
1.6800
1.0590
1.0590
1.0590
4.2000
4.2000
4.2000
5.0000
5.0000
5.0000
2.7000
2.7000
2.7000

600

1.8000
1.8000
1.8000

คน
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
3.14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.17 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
3.18 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ดาเนินการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วและบริการ
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.4 : บูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ของประเทศเพิม่ ขึ้น
1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
(องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
และพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและวิถชี วี ติ ลุม่ นา้ โขง
กิจกรรม บูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชนและพัฒนา
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและวิถชี วี ติ ลุม่ นา้ โขง
2. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบูรณาการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
เพือ่ เพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน ดาเนินงาน และบูรณาการงานบริหารจัดการ
ด้านการท่องเทีย่ วและบริการ
3. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
3.1 กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วไทย
โครงการที่ 1 : กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วไทย
กิจกรรม สนับสนุนโครงการทีผ่ ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วไทย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

คน

700

คน

150

คน

200

คน

1,000

คน

105

งบประมาณ
1.6513
1.6513
1.6513
5.0241
5.0241
5.0241
11.9484
11.9484
11.9484
10.0000
10.0000
10.0000
2.6961
2.6961
2.6961
206.8680
111.0190
35.7400
35.7400
35.7400

ภาคี

30

35.7400
55.2790
55.2790
55.2790

โครงการ

13

55.2790

ร้อยละ

90

20.0000
20.0000
20.0000
15.0000

ร้อยละ

90

5.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จัดตัง้ Tourism Intelligence Center (หน่วยบริหารและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านการท่องเทีย่ ว) และบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ผู ้ใช้งาน
1. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบูรณาการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
เพือ่ เพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม สนับสนุนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเทีย่ ว
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
95.8490

91.6640
91.6640
91.6640
ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

คน

300

91.6640
4.1850
1.9000
1.9000
1.9000
2.2850
2.2850
2.2850

335

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ตา่ กว่าอันดับ 34 ของโลก
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : อันดับของประเทศไทยด้านความยัง่ ยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Sustainability
of T&T Development) เป็ นอันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศทัว่ โลก
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการภายในประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานบูรณาการเพือ่ การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
จังหวัดตราด เพือ่ รองรับการท่องเทีย่ ว CLMV และอาเซียน

51,000,000
51,000,000
51,000,000
51,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

101,000,800
101,000,800
101,000,800
12,508,400

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้าและ
บริการด้านการท่องเทีย่ วให้เกิดความสมดุลและยังยื
่ นเมืองมรดกโลก

11,364,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์
และการจัดการฐานข้อมูลด้านการท่องเทีย่ วให้เกิดความสมดุลและยังยื
่ นในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ

24,850,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานขับเคลือ่ นการจัดการฐานทรัพยากร
การท่องเทีย่ วสู่ความยังยื
่ นในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ
(5) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ในตลาดท่องเทีย่ วของพื้นทีพ่ เิ ศษเมืองเก่าน่านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
(6) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่ และกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นเมืองโบราณอู่ทอง

21,315,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนอย่างยังยื
่ น

17,694,500 บาท

7,018,000 บาท
6,250,000 บาท
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กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก
โครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

95,053,300 บาท
95,053,300 บาท
95,053,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในเขตทหาร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ตน้ แม่นา้ เจ้าพระยา ตาบลปากนา้ โพ
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงศิลปะเพือ่ คนตาบอด
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบเครื่องหมาย
มาตรฐานการท่องเทีย่ วไทยเพือ่ สร้างความเชื่อมันด้
่ านการท่องเทีย่ ว
3) ค่าใช้จ่ายอบรมวิชาชีพท่องเทีย่ วผูฝ้ ึ กสอนระดับประเทศ (National Trainer : NT)
และผูป้ ระเมินระดับประเทศ ( National Assessor : NA) หลักสูตรสมรรถนะ
ASEAN MRA on TP
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเทีย่ ว
5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หอ้ งนา้ สาธารณะสะอาด เพือ่ การท่องเทีย่ ว WC OK
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทย (Thailand Stylist Street
Food Makeover) ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วเพือ่ คนทัง้ มวล (Tourism For All)
ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพวิถไี ท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบพานักระยะยาว (Long Stay)
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเทีย่ วสีเขียว (Green Tourism)

295,698,400
35,825,000
10,000,000
10,000,000
25,825,000
25,825,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,825,000 บาท
117,600,000
18,000,000
48,373,400
25,825,000
25,401,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
259,873,400 บาท
4,991,000 บาท
10,200,000 บาท

6,000,000 บาท
26,000,000 บาท
3,000,000 บาท
6,000,000 บาท
1,955,000 บาท
3,792,000 บาท
2,480,200 บาท
1,650,000 บาท
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11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ไทยเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
และความยังยื
่ นทางการท่องเทีย่ ว
12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ ว
13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบสิง่ อานวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ ว
เพือ่ รองรับคนทัง้ มวล (Universal Design)
14) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานธุรกิจนาเทีย่ ว มัคคุเทศก์ และผูน้ าเทีย่ ว
16) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการธุรกิจนาเทีย่ ว
มัคคุเทศก์และผูน้ าเทีย่ ว
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่ ่ายทาในประเทศไทย
19) ค่าใช้จ่ายในการตัง้ ศูนย์บริการให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(3) วัสดุการเกษตร
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ด้านหม่อนไหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณี วิทยา
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันให้เกิดการท่องเทีย่ วเชิงวิชาการภายในพื้นทีศ่ กั ยภาพ
อุทยานธรณี
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิ ดโลกธรณี วทิ ยาเพือ่ การท่องเทีย่ ว

4,625,000 บาท
4,000,000 บาท
4,448,800 บาท
1,400,000 บาท
1,442,400 บาท
3,000,000
119,889,000
48,000,000
7,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,706,500
3,706,500
3,706,500
927,500
77,500
2,701,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,013,000 บาท
4,013,000 บาท
4,013,000 บาท

18,865,000 บาท
18,865,000 บาท
9,855,000 บาท
9,010,000 บาท
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
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 าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)

51,326,500
51,326,500
51,326,500
51,326,500
32,341,200
32,341,200

3,917,000 บาท
3,917,000 บาท
15,068,300 บาท
15,068,300 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 2
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 3 อาเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

223,616,700
223,616,700
223,616,700
223,616,700
223,616,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

55,589,700 บาท
191,760,000
39,600,000
50,000,000
46,570,300
55,589,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
41,927,000 บาท

147,450,000
29,490,000
45,000,000
41,927,000
31,033,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะพยาม อาเภอเมือง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะพะโต๊ะ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการพัฒนาพื้นทีพ่ ร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ พรุเฉวง ตาบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนคลองแดน อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการพัฒนาเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชุมชนหอนาฬกิ า
อินโดจีน Classic City จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหนองหาร เทศบาลตาบลท่าแร่
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

25,300,000 บาท
55,000,000
11,000,000
25,300,000
18,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
23,400,000 บาท

117,000,000
23,400,000
46,800,000
46,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,200,000 บาท

81,000,000
16,200,000
32,400,000
32,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
27,000,000 บาท

135,000,000
27,000,000
54,000,000
54,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,300,000 บาท

76,500,000
15,300,000
30,600,000
30,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,300,000 บาท

31,500,000 บาท
6,300,000 บาท
25,200,000 บาท
12,600,000 บาท
63,000,000 บาท
12,600,000 บาท
50,400,000 บาท
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กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) อาคารพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งธรณี พบิ ตั ภิ ยั สึนามิ ตาบลบางม่วง
อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(2) ค่าตกแต่งอาคารภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ
ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วฒั นธรรมไทย
3) ค่าใช้จ่ายในการสารวจวัดสาคัญจัดทาเส้นทางการท่องเทีย่ ววัดเก่าแก่ทม่ี ี
ประวัตศิ าสตร์ของเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอีสานใต้
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาถนนริมนา้ วัฒนธรรมเมืองเพชร
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 าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) บูรณะอาคารโบราณสถานของสานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) บูรณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์วดั ราชธานี ตาบลธานี อาเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงและพัฒนาเวียงฮอด ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

133,422,100
52,236,000
52,236,000
52,236,000
52,236,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

46,836,000 บาท
59,800,000 บาท
12,964,000 บาท
46,836,000 บาท
5,400,000 บาท
27,000,000 บาท
5,400,000 บาท
21,600,000 บาท
81,186,100 บาท
57,775,700 บาท
9,870,400 บาท
8,540,000 บาท
5,000,000 บาท
903,753,800
582,221,000
582,221,000
582,221,000
65,363,000
12,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22,863,000 บาท
20,000,000 บาท
10,000,000 บาท
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1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 42 รายการ (รวม 560 หน่วย)
(2) อนุรกั ษ์และพัฒนาโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร
แขวงสาราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติอุบลราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(4) อนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระศรีรตั นมหาธาตุ ตาบลรัว้ ใหญ่
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
(5) อนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดภูเขาทอง ตาบลภูเขาทอง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(6) บูรณะพระทีน่ งั ่ ศรีสุทธนิวาส พระราชวังพญาไท แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพเทพมหานคร 1 แห่ง
(7) อนุรกั ษ์และพัฒนาพระวิหารวัดป่ าเลไลยก์ ตาบลรัว้ ใหญ่
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
(8) เพิม่ ศักยภาพส่วนบริการพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(9) พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
หริภญุ ไชย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
(10) พัฒนาภูมทิ ศั น์ลานเมรุพรหมทัต อุทยานประวัตศิ าสตร์พมิ าย
ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(11) พัฒนาภูมทิ ศั น์และนิทรรศการถาวรพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(12) อนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมรกต-รอยพระพุทธบาทคู่
ตาบลโคกไทย อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(13) อนุรกั ษ์และพัฒนาอาคารนิทรรศการศิลปกรรมหมุนเวียน
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(14) พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติถลาง
ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
(15) บูรณะโบราณสถานวัดมหรรณพาราม แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(16) จัดแสดงนิทรรศการถาวร ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตาบลโคกสูง
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งนา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

457,763,000 บาท
211,991,000 บาท

25,472,000 บาท

13,700,000 บาท
10,000,000 บาท
20,000,000 บาท
30,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
12,000,000 บาท
25,000,000 บาท
10,000,000 บาท

20,000,000 บาท
15,100,000 บาท
11,500,000 บาท
10,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
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1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ก่อสร้างและจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเก่า
ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
(2) ก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา ตาบลประตูชยั อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์โบราณสถาน
โครงการ : โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสารวจออกแบบ
(1) ค่าสารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) พัฒนาการจัดแสดงพระทีน่ งั ่ วสันตพิมาน (บน-ล่าง) พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) พัฒนาการจัดแสดงพระทีน่ งั ่ พรมเมศธาดา (บน-ล่าง) พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(4) พัฒนาการจัดแสดงมุขเด็จ (ห้องเครื่องไม้) พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(5) พัฒนาการจัดแสดงพระทีน่ งั ่ ปฤษฎางคพิมขุ (ห้องราชยาน)
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(6) อนุรกั ษ์และพัฒนาพระทีน่ งั ่ วายุสถานอมเรศ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(7) อนุรกั ษ์และพัฒนาพระทีน่ งั ่ ภิมขุ มณเฑียร พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

56,095,000 บาท
20,000,000 บาท

36,095,000 บาท
86,300,000
20,000,000
36,095,000
30,205,000

บาท
บาท
บาท
บาท
321,532,800
321,532,800
321,532,800
158,700,000
153,700,000
153,700,000
153,700,000
4,000,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

139,700,000 บาท
14,700,000 บาท

20,000,000 บาท

20,000,000 บาท
10,000,000 บาท

10,000,000 บาท
35,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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(8) พัฒนาการจัดแสดงอาคารประพาสพิพธิ ภัณฑ์ (ระยะที่ 2)
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภค
(1) พัฒนาระบบไฟฟ้ ารวม พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วด้วยมิตทิ างวัฒนธรรม
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันประกวดศิลปะนานาชาติ
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศลิ ปะร่วมสมัยเพือ่ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็ นเมืองแห่งศิลปะ
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
สปาไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ ความมังคั
่ ง่ และยังยื
่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริมการท่องเทีย่ วและบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการ : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาองค์ความรู ด้ า้ นการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ววิถชี ีวติ
อีสานใต้ร่วมสมัยเชิงระบบเพือ่ เพิม่ จานวนนักท่องเทีย่ ว วันพักเฉลีย่
และการกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิน่

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
19,340,000 บาท
19,340,000 บาท
19,340,000 บาท
32,431,000
32,431,000
18,000,000
4,450,000
9,981,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,453,000 บาท
5,453,000 บาท
5,453,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

5,000,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการการจัดการการท่องเทีย่ วอาเภอเวียงสาจากเมืองผ่านเป็ นเมืองพัก
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2) เงินอุดหนุนโครงการใช้แบรนด์และอัตลักษณ์แหล่งท่องเทีย่ วในกลุม่ จังหวัด
ภาคใต้ฝงั ่ อ่าวไทยเพือ่ เป็ นแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่ วสาหรับ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการกาหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู ้
อย่างยังยื
่ นในโครงการพระราชดาริ ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้วยการส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของตาบลนาพันสาม
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ
บางเดชะ พร้อมสิง่ ประกอบ ตาบลท่างาม อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

1,088,500 บาท
1,088,500 บาท
1,088,500 บาท
4,211,600
4,211,600
4,211,600
70,000

บาท
บาท
บาท
บาท

70,000 บาท

4,141,600 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
1,250,000 บาท
1,250,000 บาท
1,250,000 บาท

1,250,000 บาท

18,400,000
18,400,000
18,400,000
18,400,000
18,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,400,000 บาท

345

กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

7,614,300 บาท
7,614,300 บาท
7,614,300 บาท
7,614,300 บาท

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 62 อันดับแรกของโลก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมทางบก
และทางน้ า (Ground and Port infrastructure) จาก 141 ประเทศทัว่ โลก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตารวจท่องเทีย่ ว
(3) ค่าบารุงรักษากล้อง CCTV
(4) ค่าบารุงรักษาระบบ Call Center
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 31 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 68 หน่วย)

296,243,200
221,556,000
221,556,000
103,077,000
61,080,000
3,600,000
480,000
53,319,000
53,567,200
53,567,200
11,111,400
8,762,000
8,762,000

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

308,000 บาท
308,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
2,026,400 บาท
2,026,400 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการสถานีตารวจท่องเทีย่ ว ตาบลอรัญประเทศ
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการสถานีตารวจท่องเทีย่ ว ตาบลท่ามะขาม
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการสถานีตารวจท่องเทีย่ ว ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนกั ท่องเทีย่ ว
1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเทีย่ วแบบรวมศูนย์
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ถนนสาย ปข.2052 แยก ทล.37 - โครงการพระราชดาริ
อ่างเก็บนา้ ห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 10.497 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(2) ถนนสายแยก ทล.3 - ทล.331 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 13.662 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(3) ถนนสาย บ.คลองโคน - บ.บางตะบูน อ.เมือง, บ้านแหลม
จ.สมุทรสงคราม, เพชรบุรี 14.386 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

42,455,800 บาท
42,455,800 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,455,800 บาท
21,120,000 บาท
21,120,000 บาท

863,411,900
863,411,900
863,411,900
863,411,900
837,732,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

71,400,000 บาท
168,000,000
33,673,600
62,926,400
71,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
56,331,700 บาท

145,000,000
29,556,100
59,112,200
56,331,700

บาท
บาท
บาท
บาท
136,011,000 บาท

297,180,000
81,787,800
79,381,200
136,011,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ถนนสาย บ.ท่าม่วง - บ.บางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
16.122 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(5) ถนนสายแยก ทล.3201 - บ.บางจาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร 8.595 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(6) ถนนสายทางเข้านา้ ตกห้วยเนียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 19.597 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(7) ถนนสายท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหลา (ตอนที่ 1) อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 6.096 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(8) ถนนสาย บ.ง่ามโข่ - เขาเรือรบ อ.เกาะกูด จ.ตราด 1.825 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(9) ถนนสายแยก ทล.3158 - บ.อิเร็ม อ.เขาสมิง จ.ตราด 4.525 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(10) ถนนสายแยก ทช.นศ.4142 - แหลมประทับ อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 4.500 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

84,437,500 บาท
198,670,000
52,307,800
61,924,700
84,437,500

บาท
บาท
บาท
บาท
35,486,000 บาท

83,480,000
25,047,800
22,946,200
35,486,000

บาท
บาท
บาท
บาท
47,256,000 บาท

139,000,000
33,524,300
58,219,700
47,256,000

บาท
บาท
บาท
บาท
36,782,000 บาท

108,200,000
24,566,600
46,851,400
36,782,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,030,000 บาท

20,050,000 บาท
4,020,000 บาท
16,030,000 บาท
25,840,000 บาท
32,320,000 บาท
6,480,000 บาท
25,840,000 บาท
35,678,000 บาท
44,998,000 บาท
9,320,000 บาท
35,678,000 บาท
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(11) ถนนสาย พท.4018 แยก ทล.4050 - บ.ลาปา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
4.963 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(12) ถนนสายทางเข้ามหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ตอนที่ 3) อ.เมือง
จ.เชียงราย 4.550 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(13) ถนนสายภูทอก - ภูเหล็ก อ.เชียงคาน จ.เลย 6.465 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(14) ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 18.526 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(15) ถนนสายท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหลา (ตอนที่ 2) อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 7.645 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(16) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค์ อ.วังนา้ เขียว,
ปากช่อง จ.นครราชสีมา (พร้อมทางจักรยาน) 1.481 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(17) ถนนสายแยก ทล.3430 - บ.นา้ ใส อ.แกลง จ.ระยอง 8.690 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

29,500,000 บาท
36,880,000 บาท
7,380,000 บาท
29,500,000 บาท
21,283,000 บาท
29,473,000 บาท
8,190,000 บาท
21,283,000 บาท
38,150,000 บาท
47,750,000 บาท
9,600,000 บาท
38,150,000 บาท
35,935,000 บาท
143,399,000
40,420,000
35,935,000
67,044,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,568,000 บาท

112,482,600
35,160,000
17,568,000
59,754,600

บาท
บาท
บาท
บาท
13,080,000 บาท

53,500,000
12,000,000
13,080,000
28,420,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,826,600 บาท

29,133,000 บาท
5,826,600 บาท
23,306,400 บาท
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(18) ถนนสายแยก ทช.รย.4023 - บรรจบ ทล.3406 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
6.950 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(19) ถนนสายแยก ทช.บร.3061 - ศูนย์คชศึกษาหมูบ่ า้ นช้างสุรนิ ทร์
อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ 10.700 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(20) ถนนสายนาโยงเหนือ - ควนสวรรค์ อ.นาโยง จ.ตรัง 7.585 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(21) ถนนสาย บ.สระน้อย - บ.ปากนา้ ปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
10.011 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(22) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2)
อ.วังนา้ เขียว, ปากช่อง จ.นครราชสีมา (พร้อมทางจักรยาน) 54.000 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสารวจออกแบบ
(1) ค่าสารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 กม.)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 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 ตัง้ งบประมาณ

7,392,600 บาท
36,963,000 บาท
7,392,600 บาท
29,570,400 บาท
11,520,000 บาท
57,600,000 บาท
11,520,000 บาท
46,080,000 บาท
8,280,000 บาท
41,400,000 บาท
8,280,000 บาท
33,120,000 บาท
22,044,800 บาท
110,224,000
22,044,800
44,089,600
44,089,600

บาท
บาท
บาท
บาท
81,900,000 บาท

409,500,000
81,900,000
163,800,000
163,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
14,799,700 บาท
14,799,700 บาท
7,880,000 บาท
5,627,800 บาท

12,268,000
2,477,400
4,162,800
5,627,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 บ.ท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อ.วังนา้ เขียว, ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(พร้อมทางจักรยาน)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

2,252,200 บาท
11,261,000
2,252,200
4,504,400
4,504,400

บาท
บาท
บาท
บาท

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.3 : พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 14 อันดับแรกของโลก ด้านการให้บริการลูกค้า (Treatment
of Customers) จาก 141 ประเทศทัว่ โลก
สานักนายกรัฐมนตรี
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการจัดการฝึ กอบรมการจัดการเมืองมรดกโลกภูมิภาคอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานจัดการฝึ กอบรมการจัดการ
เมืองมรดกโลกภูมภิ าคอาเซียน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ เสริมสร้างความเชื่อมันต่
่ อเหตุการณ์ภยั พิบตั ติ ่างๆ จังหวัดเชียงใหม่
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมอาสาสมัครเพือ่ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว
ชายฝัง่ ทะเล จังหวัดเพชรบุรี
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเทีย่ วชุมชน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู ด้ า้ นการจัดการวัฒนธรรม
เพือ่ การท่องเทีย่ ว จังหวัดหนองคาย
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วในเขตพัฒนา
การท่องเทีย่ วฝัง่ ทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถชี ุมชนเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง

2,660,000
2,660,000
2,660,000
2,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,992,000 บาท
13,992,000 บาท
3,600,000 บาท
1,500,000 บาท
1,000,000 บาท
4,276,400 บาท
3,240,000 บาท
375,600 บาท
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กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและดาเนินภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขับเคลือ่ น
การดาเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัตบิ คุ ลากร
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
เพือ่ เข้าสู่ระบบมาตรฐานการท่องเทีย่ วไทย
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของผูใ้ ห้บริการรถสาธารณะเพือ่ การท่องเทีย่ ว
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วในชุมชน
6) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู ด้ า้ นการท่องเทีย่ วโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน
7) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครอานวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าบ้านน้อยและการเป็ นเจ้าบ้านทีด่ ภี าคประชาชน
และผูเ้ กีย่ วข้องด้านการท่องเทีย่ ว
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
ให้แก่มคั คุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
10) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดการทดสอบความรู ้ ความสามารถ
ในการเป็ นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์
11) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอบรมมัคคุเทศก์เพือ่ รองรับการต่ออายุใบอนุญาต
เป็ นมัคคุเทศก์ สาหรับกรณี การเปลีย่ นผ่านประเภทใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์
12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมเพือ่ ใช้ในการต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์สาหรับหน่วยงานฝึ กอบรมทีข่ อความเห็นชอบ
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียนบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน
สถาบันการพลศึกษา
โครงการ : โครงการการอบรมมัคคุเทศก์
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายการอบรมมัคคุเทศก์
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว

109,908,100 บาท
109,908,100 บาท

1,600,000 บาท
10,000,000 บาท
4,540,000
5,498,400
2,538,000
4,643,200
19,126,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,042,400 บาท
19,893,000 บาท
6,559,100 บาท
19,468,000 บาท
3,000,000 บาท
5,000,000 บาท
6,416,000 บาท
6,416,000 บาท
6,416,000 บาท

4,963,400 บาท
4,963,400 บาท
4,963,400 บาท
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและบริการ เพือ่ เป็ นกลไกส่งเสริม
การเพิม่ รายได้จากนักท่องเทีย่ วในเส้นทางเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
เชื่อมโยงการท่องเทีย่ วภูมภิ าคอาเซียน
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วและธุรกิจ
บริการในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินการโครงการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นทีเ่ ขต
ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านบริการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว

2,640,000 บาท
2,640,000 บาท

2,640,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,298,000 บาท
1,298,000 บาท
1,298,000 บาท
1,047,200 บาท
1,047,200 บาท

1,047,200 บาท
8,678,600 บาท
8,678,600 บาท
8,678,600 บาท
2,346,600 บาท
2,346,600 บาท
2,346,600 บาท
1,680,000 บาท
1,680,000 บาท
1,680,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพผูใ้ ห้บริการรถม้าและนาร่องการใช้ภาษาจีน
นาเทีย่ วในเขตเทศบาลต้นธงชัย จังหวัดลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภาคบริการด้วยการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางนา้ จังหวัดสุรนิ ทร์ เพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเพิม่ ศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็ นเมืองท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการ Center of Excellence in Health and Wellness
Management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเทีย่ วเพือ่ ฟื้ นฟูสุขภาพ
(แหล่งทีม่ นี า้ พุรอ้ น)

1,059,000 บาท
1,059,000 บาท
1,059,000 บาท
4,200,000 บาท
4,200,000 บาท
4,200,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
2,700,000 บาท
2,700,000 บาท
2,700,000 บาท
1,800,000 บาท
1,800,000 บาท
1,800,000 บาท
1,651,300
1,651,300
1,651,300
1,651,300

บาท
บาท
บาท
บาท

5,024,100 บาท
5,024,100 บาท
5,024,100 บาท
5,024,100 บาท
11,948,400 บาท
11,948,400 บาท
11,948,400 บาท
11,948,400 บาท
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการเพิม่ ศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปะ
และวัฒนธรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
2,696,100
2,696,100
2,696,100
2,696,100

บาท
บาท
บาท
บาท

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.4 : บูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้น
สานักนายกรัฐมนตรี
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการบูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานเสริมสร้างกลไกการขับเคลือ่ นภาคี
การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
(2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
และการขับเคลือ่ นการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นของภาคีเครือข่าย
เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและวิถชี ีวติ ลุม่ นา้ โขง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาการท่องเทีย่ วประจาเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเทีย่ วโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ วทะเลและชายหาด Sea Sun Sand (Sea Sun Sand Tourism
Economics Competitiveness)

35,740,000 บาท
35,740,000 บาท
35,740,000 บาท
24,000,000 บาท
11,740,000 บาท

55,279,000
55,279,000
13,200,000
9,546,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,504,000 บาท
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4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทางานร่วมกัน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งกลไก
การขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วของหน่วยธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ของเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงราย
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลือ่ นคลัสเตอร์ทอ่ งเทีย่ ว
กลุม่ อารยธรรมล้านนา โดยเน้นการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และภาคชุมชนในการทางานร่วมกันเชิงบูรณาการ จังหวัดลาปาง
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเส้นทางท่องเทีย่ วเชื่อมโยงกลุม่ จังหวัดในเขต
พัฒนาการการท่องเทีย่ วฝัง่ ทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
จังหวัดชลบุรี
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเทีย่ วโดยชุมชน (CBT)
ของเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
8) ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาคลัสเตอร์ทอ่ งเทีย่ ว (Tourism Cluster)
เขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของการท่องเทีย่ วและเชื่อมโยงการทางานแบบบูรณาการ
จังหวัดนครราชสีมา
9) ค่าใช้จ่ายในการการวางแผนปรับใช้แหล่งท่องเทีย่ วด้านวัฒนธรรม
เพือ่ เพิม่ คุณค่าทางการท่องเทีย่ ว จังหวัดเลย
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู ด้ า้ นการจัดการวัฒนธรรม
เพือ่ การท่องเทีย่ วสาหรับชุมชน จังหวัดเลย
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ในเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาสุดยอดเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงผจญภัยในเขตพัฒนา
การท่องเทีย่ วอารยธรรมล้านนา (The Ultimate Lanna Adventure)
จังหวัดพะเยา
13) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น โดยเครือข่ายประชารัฐ
จังหวัดสุโขทัย
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
โครงการ : กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
1. งบรายจ่ายอื่น
1) สนับสนุนโครงการทีผ่ า่ นเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

1,700,000 บาท

1,000,000 บาท

1,854,000 บาท
2,700,000 บาท

5,225,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
4,000,000 บาท

3,000,000 บาท
1,550,000 บาท

20,000,000
20,000,000
15,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 2 : จัดตัง้ Tourism Intelligence Center (หน่ วยบริหารและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการท่องเที่ยว)
และบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการผูใ้ ช้งาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ Digital Tourism (DT)
2) ค่าใช้จ่ายสาหรับรวบรวมข้อมูลสถิตแิ ละรายได้ดา้ นการท่องเทีย่ ว
3) ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดทาบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเทีย่ ว
4) ค่าใช้จ่ายสาหรับติดตามและประเมินผลการเก็บข้อมูลอ่านค่าสถิตดิ า้ นการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
5) ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดทาตัวชี้วดั ภาวะเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและสารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่าวชาติทเ่ี ดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการศึกษาเพือ่ จัดทาแผนแม่บทการเสริมสร้างศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว
และพัฒนาขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วในเขต
จังหวัดภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรูภ้ าษาต่างประเทศของ
เส้นทางการท่องเทีย่ วปราสาทขอมในพื้นที่ ภาคอีสานตอนบนเพือ่ รองรับ
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม

91,664,000
91,664,000
14,652,000
38,260,000
23,002,000
9,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,250,000 บาท

1,900,000 บาท
1,900,000 บาท

1,900,000 บาท
2,285,000 บาท
2,285,000 บาท

2,285,000 บาท
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แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
5,293,951,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
9,698,071,700 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การผลิตภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและยังยื
่ น โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ตัง้ แต่การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป
และกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรแปลงใหญ่ของประชารัฐ เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรอินทรีย ์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
รูปแบบประชารัฐให้เข้มแข็งสามารถพึง่ พาตนเองได้
2. ขอบเขตการดาเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ :
1) เกษตรกร
2) สถาบันเกษตรกร
3) ผูป้ ระกอบการ
2.2 พื้นทีด่ าเนินการ :
1) พื้นทีก่ ารเกษตรทัวประเทศ
่
2) พื้นทีก่ ารเกษตรแบบแปลงใหญ่
3) พื้นทีก่ ารผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri Map
4) พื้นทีเ่ กษตรกรรมยังยื
่ น
5) สถานประกอบการ
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
สินค้าเกษตรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพือ่ ให้มูลค่าสินค้าเกษตร
เพิม่ ขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รบั การส่งเสริมให้มคี วามเข้มแข็ง
พึง่ พาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร รวมทัง้ มีการทาเกษตรกรรมยังยื
่ นเพิม่ ขึ้น เพือ่ ให้มรี ายได้เพียงพอและสามารถ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
4. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง : 7 กระทรวง 28 หน่ วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายที่ 1 : เศรษฐกิจ
รายสาขาเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง และเป็ นฐานในการ
สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

เป้ าหมายที่ 2 : เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
และพื้นที่การทาเกษตรกรรมยัง่ ยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั 1.1 : อัตราการ
ขยายตัวของภาคเกษตร
ขยายตัวไม่ตา่ กว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี

ตัวชี้วดั 2.1 : รายได้เงินสด
สุทธิทางการเกษตร เพิ่มขึ้น
เป็ น 59,460 บาท/ครัวเรือน
ในปี 2564

ตัวชี้วดั 2.2 : พื้นที่การทา
เกษตรกรรมยัง่ ยืน เพิ่มขึ้น
เป็ น 5 ล้านไร่ ในปี 2564

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน

เป้ าหมายที่ 2 : ลดต้นทุน
การผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
และการพัฒนาที่ยง่ั ยืน

เป้ าหมายที่ 3 : พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณปี 2561 จานวน 9,698.0717 ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรทีม่ คี ุณภาพ
มาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง)

แนวทางที่ 1.1.2 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร (กลางทาง)

ตัวชี้วดั

ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3

มูลค่าเพิม่ ของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

งบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมวิชาการเกษตร
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์
7. กรมหม่อนไหม
8. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
9. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
10. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย
1. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การสะพานปลา

งบประมาณ
4,231.6146 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
2. กรมวิชาการเกษตร
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
5. กรมหม่อนไหม
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมการค้าภายใน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณ
246.5323 ล้านบาท

แนวทางที่ 1.1.3 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร (ปลายทาง)

เกษตรกรมีช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. กรมหม่อนไหม
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมการค้าต่างประเทศ
2. กรมการค้าภายใน
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร

งบประมาณ
495.8199 ล้านบาท
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แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 2 : ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

ตัวชี้วดั

ตัวชี้ท่ี 2.1 : รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

แนวทาง

แนวทางที่ 2.1.1 : พัฒนาเกษตรสมัยใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วดั

(1) พื้นทีก่ ารเกษตรแปลงใหญ่ได้รบั
การส่งเสริมและพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า 3,600 แปลง
และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นทีก่ ารเกษตร
แปลงใหญ่ ลดลงร้อยละ 20 และ/หรือผลผลิต
ต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

งบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. กรมประมง
4. กรมปศุสตั ว์
5. กรมพัฒนาทีด่ นิ
6. กรมวิชาการเกษตร
7. กรมส่งเสริมการเกษตร
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์
9. กรมหม่อนไหม
10. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
11. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
12. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ
2,105.8781 ล้านบาท

(2) พื้นทีก่ ารผลิตไม่เหมาะสมตาม
Agri Map ได้รบั การปรับเปลีย่ นไม่นอ้ ยกว่า
300,000 ไร่

(3) จานวน ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่าย
ระดับตาบล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมพัฒนาทีด่ นิ
5. กรมวิชาการเกษตร
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
8. กรมหม่อนไหม
9. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
10. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมการข้าว
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. กรมประมง
5. กรมปศุสตั ว์
6. กรมพัฒนาทีด่ นิ
7. กรมวิชาการเกษตร
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์
10. กรมหม่อนไหม
11. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
12. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณ
389.0492 ล้านบาท

งบประมาณ
470.3813 ล้านบาท

(4) จานวนเกษตรกรยกระดับเป็ น Smart Farmer
เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ราย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมส่งเสริมการเกษตร
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ
238.5209 ล้านบาท

(5) จานวนสถาบันเกษตรกร มีการจัดตัง้ ในรูปแบบ
ประชารัฐไม่นอ้ ยกว่า 100 แห่ง ธนาคารสินค้า
เกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
2. กรมพัฒนาทีด่ นิ
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ
63.0879 ล้านบาท
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แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 3 : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึง่ พาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วดั

ตัวชี้ท่ี 3.1 : พื้นทีเ่ กษตรกรรมยังยื
่ น ไม่นอ้ ยกว่า 600,000 ไร่

แนวทาง

แนวทางที่ 3.1.1 : พัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น

ตัวชี้วดั

จานวนพื้นทีเ่ กษตรกรรมยังยื
่ นไม่นอ้ ยกว่า 600,000 ไร่

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

งบประมาณ

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมการข้าว
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. กรมประมง
5. กรมปศุสตั ว์
6. กรมพัฒนาทีด่ นิ
7. กรมวิชาการเกษตร
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์
10. กรมหม่อนไหม
11. สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
12. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
13. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ
1,457.1875 ล้านบาท
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6. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงาน และงบประมาณ
6.1 เป้ าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
6.1.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
6.1.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
6.1.1.2 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร (กลางทาง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 มูลค่าเพิ่มของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
6.1.1.3 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร (ปลายทาง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 เกษตรกรมีช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง
6.2 เป้ าหมายที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันและพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
6.2.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
6.2.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 พัฒนาเกษตรสมัยใหม่สูไ่ ทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั ที่ 1 พื้นทีก่ ารเกษตรแปลงใหญ่ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า 3,600 แปลง
และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นทีก่ ารเกษตรแปลงใหญ่ ลดลงร้อยละ 20 และ/หรือ
ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ตัวชี้วดั ที่ 2 พื้นทีก่ ารผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri Map ได้รบั การปรับเปลีย่ น
ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 ไร่
ตัวชี้วดั ที่ 3 จานวน ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายระดับตาบล
ตัวชี้วดั ที่ 4 จานวนเกษตรกรยกระดับเป็ น Smart Farmerเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ราย
ตัวชี้วดั ที่ 5 จานวนสถาบันเกษตรกร มีการจัดตัง้ ในรูปแบบประชารัฐไม่นอ้ ยกว่า 100 แห่ง
ธนาคารสินค้าเกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง
6.3 เป้ าหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6.3.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 พื้นทีเ่ กษตรกรรมยัง่ ยืน ไม่นอ้ ยกว่า 600,000 ไร่
6.3.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 พัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ตัวชี้วดั ที่ 1 จานวนพื้นทีเ่ กษตรกรรมยัง่ ยืนไม่นอ้ ยกว่า 600,000 ไร่

4,973,966,800 บาท
4,973,966,800 บาท
4,231,614,600 บาท
4,231,614,600
246,532,300
246,532,300
495,819,900
495,819,900
3,266,917,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,266,917,400 บาท
3,266,917,400 บาท
2,105,878,100 บาท

389,049,200 บาท
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63,087,900 บาท
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บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการ : โครงการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ภาคการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
2. กรมการข้าว
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สูม่ าตรฐาน
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการขยายศักยภาพการผลิต
เมล็ดพันธุข์ ้าว
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
การกระจายเมล็ดและการจัดการข้าว
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
แปรรูปข้าว
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ดา้ นข้าว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
ตลาดเฉพาะ

งบดาเนิ นงาน
5,971.0112
5,894.0624
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
1,576.6719
1,652.5541
1,576.6719
-

-

-

-

-

925.3628
18.0000

606.8364
-

7.7870

5.0940

37.6972
20.3100

-

1,131.9117
45.0000
-

งบรายจ่ายอืน่
497.8345
2.7040
2.7040

รวม
9,698.0717
2.7040
2.7040

2.7040
249.4126
43.1452
30.0000

2.7040
8,852.0586
88.1452
30.0000

13.1452

13.1452

45.0000

-

45.0000

700.0000
-

-

2,232.1992
18.0000

-

12.8810

-

737.6972
20.3100

700.0000
-

8.2500

469.4875

-

-

477.7375

713.4342

88.2500

-

-

801.6842

-

-

6.5843

-

-

107.3050

6.5843
63.3001

44.0049

5.0000

-

-

-

5.0000

5.0000
40.0000

-

-

-

5.0000
40.0000
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-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
101.7740
33.7000

-

-

-

31.0368

หน่ วยงาน
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการ : โครงการบริหารจัดการพื้นทีเ่ กษตรกรรม
4. กรมประมง
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สูม่ าตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
โครงการ : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมง
ให้เป็ นมาตรฐาน
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก
ด้านการประมง
5. กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สูม่ าตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

งบดาเนิ นงาน
101.7740
33.7000
31.0368
31.4056
5.6316
920.6484
316.1160

งบลงทุน

276.6134
51.2457

25.9663

-

13.2048
6.1200

-

28.2240

-

378.9610

225.3677

10.1150
-

41.2280
22.5000

31.4056
5.6316
1,248.6048
389.8617

-

25.9663

3.5000

-

13.2048
9.6200

6.6150

-

34.8390

-

18.7280

623.0567

77.2667

-

-

-

77.2667

55.6101
19.1795

-

-

-

55.6101
19.1795

1,236.5587
69.1566

386.4146
38.7910

16.1540
2.4700

6.8462
-

1,645.9735
110.4176

331.7126

187.5884

3.1000

6.5084

528.9094

14.9216
18.8500

8.0000

9.2732

-

7.6357
88.2000

-

-

-

14.9216

-

-

26.8500

-

19.8572

-

7.6357
88.2000

10.5840
-
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โครงการ : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิตภาคปศุสตั ว์
6. กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
7. กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิต
เมล็ดพันธุพ์ ชื รองรับประชาคมอาเซียน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สูม่ าตรฐาน
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการผลิตพันธุพ์ ชื คุณภาพดี
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยังยื
่ น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : โครงการแปรรูปวัตถุดบิ พืชสมุนไพร
ให้ได้มาตรฐาน
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สูม่ าตรฐาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

งบดาเนิ นงาน
696.8090

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
152.0352
-

งบรายจ่ายอืน่
0.3378

รวม
849.1820

396.4366
101.0308

-

-

-

396.4366
101.0308

32.9620
106.8800

-

-

-

32.9620
106.8800

26.9500
9.6138

-

-

-

26.9500
9.6138

-

-

119.0000
630.9416
82.7189

-

-

24.9024

-

-

130.0548

119.0000
542.8821
33.9106
24.9024
113.6297

88.0595
48.8083
16.4251

17.1085

-

-

-

17.1085

36.8336

-

-

-

36.8336

261.0732
38.1712
8.2529

17.8261
-

-

-

278.8993
38.1712
8.2529

9.0000

5.0000

-

-

14.0000

1,272.9804
28.4006

195.7500
-

-

14.4000
-

1,483.1304
28.4006

14.4000

135.4256

121.0256

-

-

7.2460

-

-

-

7.2460
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โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และ
เกษตรกรรมยังยื
่ น
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร
(ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการลดต้นทุนและการเพิม่ โอกาส
ในการแข่งขันสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรูก้ ารเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจ
สินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ นในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

งบดาเนิ นงาน
44.8089
18.2120
654.0430

งบลงทุน
135.0000
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
44.8089

-

-

153.2120
654.0430

16.1420
250.7095

-

-

-

16.1420
250.7095

42.3000

-

-

-

42.3000

72.3893

-

-

-

72.3893

-

-

65.3885

-

13.0650
453.3292
6.4191

-

3.4283

4.6385

60.7500

13.0650
97.8865
1.4191

-

3.4283

-

-

355.4427
5.0000
-

-

152.1651

-

152.1651

2.8145
30.0330

-

41.1389
-

-

43.9534
30.0330

4.1262

-

52.5000

-

56.6262

9.2671

-

-

-

9.2671

3.0649
21.9530

-

-

-

3.0649
21.9530

9.6708

-

91.6387

-

101.3095

12.1096

-

13.0000

-

25.1096
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-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

-

-

-

-

6.8000

6.8000

38.0308

-

-

1.6000

39.6308

6.9595

-

-

14.5436

-

-

3.9590

18.5026

7.6009
3.0981
272.7697
37.9400

-

-

0.4825
-

7.6009
3.5806
272.7697
37.9400

37.4024
7.4750

-

-

-

37.4024
7.4750

18.8760

-

-

-

18.8760

71.8256

-

-

-

71.8256

6.6352

-

-

-

6.6352

75.0000

-

-

-

75.0000

17.6155

-

-

-

17.6155

หน่ วยงาน
10. กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ผลิตสินค้าหม่อนไหม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
แปรรูปสินค้าหม่อนไหม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาด
สินค้าหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย ์
11. สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นแผนแม่บทสมุนไพร
ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร
ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
โครงการ : โครงการปรับเปลีย่ นการผลิตในพื้นที่
ไม่เหมาะสม
12. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สูม่ าตรฐาน
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์

งบดาเนิ นงาน
89.2932
11.1000
7.9603
-

37.4700
22.9700

งบลงทุน

21.9980
2.0720

5.2000
5.2000

งบรายจ่ายอืน่
12.8415
-

-

รวม
102.1347
11.1000
7.9603

6.9595

65.8154
40.3654

130.4834
70.6074

8.5000

-

-

18.0000

26.5000

6.0000

-

-

7.4500

13.4500
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หน่วย : ล้านบาท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบ
สินค้าเกษตรและอาหาร
13. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการ : โครงการติดตามสถานการณ์สนิ ค้าเกษตร
ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคม ครัวเรือน
และสถาบันเกษตรกร
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทา
สารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมการค้าต่างประเทศ
โครงการ : โครงการจัดประชุมมันสาปะหลังนานาชาติ
2. กรมการค้าภายใน
โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่
สินค้าเกษตรสาคัญ
โครงการ : โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย ์
สูต่ ลาดโลก
กระทรวงมหาดไทย
1. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการ : ขับเคลือ่ นการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตรในระดับพื้นที่
2. กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิต
ภาคเกษตร

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
19.9260
1.0000
1.0000

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
19.9260

-

65.1363
14.3268

66.1363
15.3268

-

-

-

14.9093

14.9093

-

-

-

6.8000
5.3242

6.8000
5.3242

-

-

-

1.5000
5.0000
2.2680

1.5000
5.0000
2.2680

-

-

-

15.0080

15.0080

-

-

-

136.6279
7.1000
7.1000
122.8279
36.3000
12.0760

136.6279
7.1000
7.1000
122.8279
36.3000
12.0760

-

-

-

74.4519

74.4519

-

-

-

6.7000
6.7000

6.7000
6.7000

35.6000
-

-

-

5.0000
5.0000
5.0000

40.6000
5.0000
5.0000

35.6000
35.6000

-

-

-

35.6000
35.6000

373
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-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
49.1000
39.1000
39.1000

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
49.1000
39.1000
39.1000

-

-

10.0000
10.0000
362.9283
-

13.6400
13.6400
13.6400

10.0000
10.0000
376.5683
13.6400
13.6400

-

-

30.3198
30.3198

-

30.3198
30.3198

-

-

20.5104

-

20.5104

-

-

20.5104

-

20.5104

-

-

233.5629
233.5629

-

233.5629
233.5629

-

-

78.5352
12.8823

-

78.5352
12.8823

-

-

44.5704

-

44.5704

-

-

21.0825

-

21.0825

หน่ วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาแบบจาลอง
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ด้านการเกษตร ระยะที่ 4
2. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็ น Smart farmer
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
โครงการ : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรเพือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขัน
และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรเพือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขัน
และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
โครงการ : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรเพือ่ เพิม่ โอกาสให้การแข่งขัน
และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ให้เข้มแข็งและพึง่ พาตนเองได้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบดาเนิ นงาน
-

41.3488
23.4500
23.4500

งบลงทุน

-

-

0.4500
-

41.7988
23.4500
23.4500
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-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
0.4500
0.4500

รวม
18.3488
18.3488

-

108.6141
108.6141
108.6141

90.0000
90.0000
90.0000
-

198.6141
90.0000
90.0000
108.6141
108.6141

หน่ วยงาน
2. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โครงการ : โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานทีผ่ ลิต
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
โครงการ : โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
2. องค์การสะพานปลา
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สูม่ าตรฐาน

งบดาเนิ นงาน
17.8988
17.8988
-

งบลงทุน
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8. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน

หน่ วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
โครงการ : โครงการขยายศักยภาพการผลิต
เมล็ดพันธุข์ ้าว
2. กรมประมง
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมง
ให้เป็ นมาตรฐาน
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2561
427.7215
292.7215
292.7215

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
234.7800
129.7800
129.7800
-

ปี 2564- จบ
-

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
งบประมาณ
-

135.0000
135.0000

105.0000
105.0000

-

-

-

427.7215

234.7800

-

-

-

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 7 รายการ เป็ นเงิน 406,121,500 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 21,600,000 บาท
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9. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั จาแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ
โครงการที่ 2 : โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
กิจกรรม การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร
โครงการที่ 4 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตการกระจายเมล็ดและ
การจัดการข้าว
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุข์ า้ วและ
การจัดการข้าว
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
1.2 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรม เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา
โครงการที่ 2 : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็ นมาตรฐาน
กิจกรรม จัดระเบียบการประมงให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
1.3 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตั ว์
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสตั ว์
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสตั ว์
กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสตั ว์
กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
9,698.0717
4,973.9668
4,973.9668
4,231.6146

แปลง

5,000

ศูนย์

7

ร้อยละ

10

4,231.6146
4,105.1182
644.5078
12.8810
12.8810
477.7375
477.7375
6.5843
6.5843
107.3050

ตัน

82,000

ราย

4,200

แห่ง
ตัวอย่าง

32,500
75,000

ลา

5,500

แห่ง
แห่ง

43,100
250

ล้านตัว
ล้านตัว

0.22
25.9

107.3050
40.0000
40.0000
1,012.9184
389.8617
279.9007
109.9610
623.0567
623.0567
1,378.0914
528.9094
514.7777
14.1317
849.1820
226.9916
622.1904
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1.4 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื รองรับ
ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม พัฒนาการเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื เพือ่ รองรับ
ประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช (สับปะรด)
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช (ไม้ผล)
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช (ถัวเหลื
่ อง)
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช (พืชตระกูลถัว)่
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช (มะพร้าว)
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอืน่ ๆ
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตพันธุพ์ ชื คุณภาพดี
กิจกรรม ผลิตพันธุพ์ ชื และปัจจัยการผลิตอืน่ ๆ
กิจกรรม ผลิตพันธุข์ า้ วโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี
กิจกรรม ผลิตพันธุพ์ ชื ตระกูลถัว่ (ถัวเขี
่ ยว ถัวลิ
่ สง) คุณภาพดี
กิจกรรม ผลิตพันธุพ์ ชื ตระกูลปาล์มนา้ มันคุณภาพดี
กิจกรรม ผลิตพันธุม์ ะพร้าวคุณภาพดี
กิจกรรม ผลิตพันธุม์ นั สาปะหลังคุณภาพดี
กิจกรรม ผลิตพันธุพ์ ชื ตระกูลไม้ผล
กิจกรรม ผลิตพันธุส์ บั ปะรดคุณภาพดี
กิจกรรม ผลิตพันธุอ์ อ้ ยคุณภาพดี
กิจกรรม ผลิตพันธุถ์ วเหลื
ั ่ องคุณภาพดี
1.5 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
491.6730
82.7189

ตัน/
กลุม่ พืช

160/
2

ฟาร์ม
ฟาร์ม
ฟาร์ม
ฟาร์ม
ฟาร์ม
ฟาร์ม

2,700
37,880
4,700
1,310
950
62,610

ชนิด
ตัน
ตัน
ต้น/
เมล็ดงอก
ต้น/
ผล
ท่อน
ต้น
หน่อ
ท่อน
ตัน

59
26
1,776
300,000/
420,000
1,400,000/
2,020,000
17,000,000
37,000
200,000
8,000,000
888

ราย

15,000

ราย

3,000

ราย

48,810

82.7189
130.0548
2.7000
37.8800
4.7000
1.3100
0.9500
82.5148
278.8993
54.2187
2.0838
74.3468
38.5128
38.4185
14.6920
1.2876
1.4400
11.0000
42.8991
215.0609
135.4256
135.4256
7.2460
7.2460
72.3893
72.3893
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1.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
โครงการที่ 2 : โครงการลดต้นทุนและการเพิม่ โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด์ แี ก่เกษตรกรใน
สถาบันเกษตรกร
1.7 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าหม่อนไหม
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าหม่อนไหม
1.8 สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
กิจกรรม พัฒนาพืชสมุนไพร
1.9 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม การพัฒนาอาหารฮาลาล
กิจกรรม การจัดทาและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ
กิจกรรม การพัฒนาการผลิตสูม่ าตรฐานและสร้างความเชือ่ มันแก่
่ ผูบ้ ริโภค
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
กิจกรรม การควบคุมการนาเข้า ส่งออกสินค้าเกษตร
1.10 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามสถานการณ์สนิ ค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต
และภาวะเศรษฐกิจสังคม ครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร
กิจกรรม ติดตามสถานการณ์สนิ ค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจ
สังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร
โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทาสารสนเทศต้นทุน
การผลิตภาคเกษตร
กิจกรรม จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต้นทุนการผลิตและ
ผลตอบแทนในสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
2. กระทรวงมหาดไทย
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการที่ 1 : ขับเคลือ่ นการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรในระดับพื้นที่
กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
208.7913
152.1651

แห่ง

64

ตัน

35,000

ราย

480

ราย

1,340

ราย
เรื่อง
กลุม่ สินค้า

120
2
3

ระบบ

1

เรื่อง

1

152.1651
56.6262
56.6262
39.6308
39.6308
39.6308
6.6352
6.6352
6.6352
90.5334
70.6074
5.1000
24.1354
41.3720
19.9260
19.9260
17.2760
2.2680
2.2680
15.0080

ชนิดสินค้า

ราย

15

15.0080

50,000

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
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3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรทีม่ คี ุณภาพ มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด : ต้นทาง)
4. รัฐวิสาหกิจ
4.1 องค์การสะพานปลา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.2 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร
(กลางทาง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่าเพิม่ ของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมแปรรูปข้าว
กิจกรรม นวัตกรรมการแปรรูปข้าวเพือ่ เพิม่ มูลค่า
1.2 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการแปรรูปวัตถุดบิ พืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม แปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม สร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน
1.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร
1.5 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าหม่อนไหม
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าหม่อนไหม
2. กระทรวงพาณิชย์
2.1 กรมการค้าภายใน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตรสาคัญ
กิจกรรม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตรสาคัญ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
12.8823
12.8823
12.8823

โครงการ

แห่ง

3

8

ผลิตภัณฑ์

5

แห่ง

2

แห่ง

15

แห่ง

53

ชิ้น

24

ร้อยละ

70

12.8823

108.6141
108.6141
108.6141
108.6141
246.5323
246.5323
192.6575
5.0000
5.0000
5.0000
14.0000
14.0000
14.0000
65.3885
65.3885
65.3885
101.3095
101.3095
101.3095
6.9595
6.9595
6.9595
12.0760
12.0760
12.0760
12.0760
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3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานการจัดทา Thai Herbal Pharmacopoeia
กิจกรรม การตรวจยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้สด
กิจกรรม คุณภาพสมุนไพรไทย
3.2 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานทีผ่ ลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สด
กิจกรรม พัฒนาสถานทีผ่ ลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.3 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร
(ปลายทาง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เกษตรกรมีช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสามารถในการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร
ในต่างประเทศ
กิจกรรม การดาเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการตลาดเกษตรกร
กิจกรรม ตลาดเกษตรกร
1.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการตลาดเกษตรกร
กิจกรรม สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
1.4 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าหม่อนไหม
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าหม่อนไหม
2. กระทรวงพาณิชย์
2.1 กรมการค้าต่างประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการจัดประชุมมันสาปะหลังนานาชาติ
กิจกรรม การจัดประชุมมันสาปะหลังนานาชาติ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
41.7988
23.4500
23.4500

ชนิด
ชนิด
ชนิด

18
500
10

15.6000
6.8000
1.0500
18.3488
18.3488

จังหวัด

77

18.3488
495.8199
495.8199
245.6680
30.0000
30.0000

เรื่อง

23

แห่ง

77

แห่ง

6

รายการ

10

ครัง้

1

30.0000
153.2120
153.2120
153.2120
43.9534
43.9534
43.9534
18.5026
18.5026
18.5026
124.5519
7.1000
7.1000
7.1000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.2 กรมการค้าภายใน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย ์
กิจกรรม พัฒนาผูป้ ระกอบการ และส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย ์
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
กิจกรรม สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
2.3 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรียส์ ูต่ ลาดโลก
กิจกรรม ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรียส์ ูต่ ลาดโลก
3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมการปกครอง
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา
โดยคณะกรรมการการเช่าทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
กิจกรรม เพิม่ ช่องทางการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
4. รัฐวิสาหกิจ
4.1 องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร
โครงการที่ 1 : โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
กิจกรรม การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นทีข่ องกระทรวงเกษตรสหกรณ์
กิจกรรม การดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจทิ ลั
กิจกรรม การดาเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพือ่ เกษตรกร
(Mini อ.ต.ก.)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

ร้อยละ

10

ร้อยละ

5

ราย

9

อาเภอ

878

จังหวัด

76

ครัง้
รายการ
แห่ง

40
1,000
20

งบประมาณ
110.7519
36.3000
36.3000
74.4519
74.4519
6.7000
6.7000
6.7000
35.6000
35.6000
35.6000
5.6000
30.0000
90.0000
90.0000
90.0000
21.0000
15.0000
54.0000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผลผลิตต่อหน่ วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบตั ทิ างการเกษตร
ทีด่ สี าหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
โครงการ : โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าสารวจรังวัดและติดตามโครงการ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 23 รายการ (รวม 155 หน่วย)

12,881,000
7,787,000
7,787,000
4,309,300
3,477,700
5,094,000
5,094,000
5,094,000
94,000
94,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท

5,000,000
477,737,500
8,250,000
8,250,000
5,250,000
3,000,000
469,487,500
469,487,500
176,766,000
882,500
882,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

383

2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3,362,000 บาท
1,442,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตาบลหมากเขียบ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 35 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจาคลังเมล็ดพันธุ ์ ตาบลหมากเขียบ
อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) เครื่องจักรอุปกรณ์เพือ่ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุศ์ ูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว
นครนายก ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 ชุด
(2) เครื่องจักรอุปกรณ์เพือ่ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุศ์ ูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว
บึงกาฬ ตาบลดอนหญ้านาง อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด
2.1.1.8 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจาห้องปฏิบตั กิ ารควบคุม
คุณภาพเมล็ดพันธุ ์ ตาบลหมากเขียบ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

1,920,000 บาท
184,500 บาท
184,500 บาท
513,000 บาท
513,000 บาท
210,000 บาท
210,000 บาท
4,878,000 บาท
4,878,000 บาท
164,600,000 บาท
82,300,000 บาท
82,300,000 บาท
2,136,000 บาท

2,136,000 บาท
292,721,500 บาท
292,721,500 บาท
47,256,500 บาท
97,680,000
20,249,800
30,173,700
47,256,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว ตาบลหมากเขียบ อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(3) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมือง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(4) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(5) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว ตาบลดอนหญ้านาง อาเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(6) ค่าก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ วพิจติ ร ตาบลโรงช้าง อาเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(7) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ วชัยภูมิ ตาบลโคกสูง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

46,814,000 บาท
96,698,000
20,249,800
29,634,200
46,814,000

บาท
บาท
บาท
บาท
47,963,500 บาท

98,480,000
20,249,800
30,266,700
47,963,500

บาท
บาท
บาท
บาท
46,995,000 บาท

97,480,000
20,249,800
30,235,200
46,995,000

บาท
บาท
บาท
บาท
47,072,500 บาท

97,180,000
20,249,800
29,857,700
47,072,500

บาท
บาท
บาท
บาท
35,020,000 บาท

99,000,000
20,600,000
35,020,000
43,380,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,600,000 บาท

108,000,000 บาท
21,600,000 บาท
86,400,000 บาท
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โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์
(5) วัสดุการเกษตร
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการกระจายเมล็ดและการจัดการข้าว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุก่อสร้าง
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(12) วัสดุการเกษตร
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ระบบฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุข์ า้ ว ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
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6,584,300
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2,586,000
1,585,500
1,422,000
800,000
107,305,000
63,300,100
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3,000,000
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7,026,700
2,000,000
1,000,000
2,061,000
540,000
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2,100,000
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2,463,000
2,463,000
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9,038,000 บาท
38,000 บาท

9,000,000 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 269 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 25 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
(8) วัสดุสานักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(13) วัสดุการเกษตร

117,500 บาท
117,500 บาท
17,048,500 บาท
17,048,500 บาท
6,764,700 บาท
6,764,700 บาท
294,400 บาท
294,400 บาท
8,278,800 บาท
2,675,000 บาท
2,675,000 บาท
1,821,000 บาท
1,821,000 บาท
3,782,800 บาท
3,782,800 บาท
40,000,000
40,000,000
40,000,000
10,681,500
3,000,000
1,813,800
8,000,000
1,137,500
3,500,000
2,350,000
3,062,000
1,205,200
500,000
1,600,000
800,000
2,350,000
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กรมประมง
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) วัสดุสานักงาน
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(13) วัสดุก่อสร้าง
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว
(15) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(16) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(20) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 2 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)

389,861,700
316,116,000
316,116,000
10,641,300
23,872,200
15,151,600
18,770,500
4,358,600
55,478,000
5,247,400
950,000
326,000
1,560,000
9,045,000
20,216,200
1,778,000
2,986,000
1,960,000
135,659,200
722,000
2,460,000
30,000
4,904,000
51,245,700
51,245,700
39,493,300
7,915,000
5,339,000

บาท
บาท
บาท
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2,576,000 บาท
911,000 บาท
911,000 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 56 รายการ (รวม 67 หน่วย)
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas chromatography) และเครื่องเตรียม
สารตัวอย่างอัตโนมัตพิ ร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณปรอทด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชัน่
แบบ Cold vapor พร้อมชุดเพิม่ ความไวในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
อะมัลกัม ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด
(5) เครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Microwave Accelerated Reaction System
ตาบลปากนา้ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง
(6) เครื่องวิเคราะห์โครมาโตกราฟฟี่ ความดันสู งพร้อมอุปกรณ์ ตาบลโคกขาม
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด
(7) เครื่องตรวจจาแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ
แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(8) เครื่องเพิม่ ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR)
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ด่านตรวจสัตว์นา้ จังหวัดอุบลราชธานี ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรนิ ธร จังหวัด
อุบลราชธานี 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

100,000 บาท
100,000 บาท
30,567,300 บาท
13,368,500 บาท

2,000,000 บาท
1,280,000 บาท

1,750,000 บาท

1,850,000 บาท
3,850,000 บาท
2,968,800 บาท
3,500,000
11,752,400
1,253,900
1,253,900

บาท
บาท
บาท
บาท

10,498,500 บาท
10,498,500 บาท
22,500,000 บาท
22,500,000 บาท

389

โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็ นมาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่ารับรองและพิธีการ
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(12) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(13) วัสดุสานักงาน
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(15) วัสดุก่อสร้าง
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว
(17) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(19) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตารา
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์
(22) วัสดุการเกษตร
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

623,056,700
378,961,000
378,961,000
9,629,800
30,665,900
48,999,000
16,170,000
5,000,000
4,600,000
98,372,000
9,971,900
246,100
80,000
1,000,000
2,093,000
8,541,400
119,345,000
1,100,000
680,000
520,000
700,000
642,500
246,000
18,253,400
1,120,000
985,000
225,367,700
225,367,700
206,149,000
156,491,000
13,491,000
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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บาท
บาท
บาท
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บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 100 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 2 ลา
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(3) เรือตรวจการณ์นา้ ตื้นและสภาวะภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็ นเลน แบบ Air Boat
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ลา
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) โครงการพัฒนาระบบสถิตผิ ลการจับสัตว์นา้ จืดจากธรรมชาติ
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพือ่ การสืบค้นการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกล
(1) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 619 ตาบลปากนา้ อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 1 ลา
(2) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 612 ตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด 1 ลา
(3) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 611 ตาบลบางสะพาน
อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 ลา
(4) ซ่อมประจาปี เรือสารวจประมงจุฬาภรณ์ ตาบลแหลมฟ้ าผ่า
อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลา
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)

135,000,000 บาท
300,000,000
300,000,000
60,000,000
135,000,000
105,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,000,000 บาท
10,258,000 บาท
2,358,000 บาท

1,620,000 บาท

6,280,000 บาท
39,400,000 บาท
9,400,000 บาท
13,400,000 บาท
9,600,000 บาท
7,000,000
19,218,700
6,779,300
6,779,300

บาท
บาท
บาท
บาท

730,700 บาท
730,700 บาท
5,116,300 บาท
5,116,300 บาท
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2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการสารวจประมงของเรือสารวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสารวจ
ประมงมหิดล
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(10) วัสดุสานักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุเวชภัณฑ์
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(17) วัสดุการเกษตร
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 28 รายการ (รวม 179 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)

6,592,400 บาท
6,592,400 บาท
18,728,000 บาท
18,728,000 บาท
528,909,400
331,712,600
331,712,600
485,800
19,874,600
2,036,400
5,087,700
1,728,900
72,102,400
11,038,000
1,416,600
2,065,300
1,575,000
24,800,400
630,000
407,700
112,500
185,798,100
504,700
1,948,500
100,000
187,588,400
187,588,400
186,412,500
3,280,400
3,280,400

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

16,337,000 บาท
7,321,000 บาท
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(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 4 คัน

5,152,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตาบลปากช่อง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

1,288,000 บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

1,288,000 บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ตาบลทีว่ งั อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์ แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 99 รายการ (รวม 207 หน่วย)
(2) เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารปนเปื้ อนด้วยระบบอัตโนมัติ
ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(3) เครื่องวิเคราะห์สารพิษในอาหารสัตว์ดว้ ยหลักการแยกและวัดมวล
แบบแอลซีควอด ดรูโพลไอออนแทรป (LC-Quadrupole Ion Trap)
ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(4) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารพิษจากเชื้อราด้วยเทคนิค
โครมาโตกราฟ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ นมและโซมาติกเซลล์ ตาบลนาบัว
อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 เครื่อง
(6) กล้องตรวจลักษณะทางกายภาพตัวอย่างวัตถุดบิ ด้วยเทคนิคสามมิติ
พร้อมอุปกรณ์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,288,000 บาท
5,950,000 บาท
5,950,000 บาท
13,300 บาท
13,300 บาท
225,000 บาท
225,000 บาท
87,800 บาท
87,800 บาท
160,519,000 บาท
34,986,100 บาท

6,000,000 บาท

22,704,900 บาท
17,000,000 บาท
15,900,200 บาท
4,000,000 บาท
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(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์และยืนยันสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์ และ
ผลผลิตจากสัตว์ ด้วยหลักการ GC-MS/MS (Triple Quadrupole)
พร้อมอุปกรณ์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(8) เครื่องตรวจนับจานวนโคโลนีและวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ
ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง

12,700,000 บาท
2,576,000 บาท

(9) เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารด้วยหลักการ Fourier Transform Infrared
Spectrometry พร้อมอุปกรณ์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,650,000 บาท

(10) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ
(Automated MIC Test) ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคไทเทรชัน
(Potentiometic titration) ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(12) เครื่องตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ นมและโซมาติกเซลล์
ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง
(13) เครื่องตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ นมและโซมาติกเซลล์
ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง
(14) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลนิ ทรียข์ นาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 245 ลิตร
ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(15) ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมไิ ม่นอ้ ยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 815 ลิตร ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(16) ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมไิ ม่นอ้ ยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 815 ลิตร ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
1 เครื่อง
(17) เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในนา้ นมชนิดวัดได้หลายตัวอย่างแบบต่อเนื่อง
ตาบลคลองกิว่ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

1,605,000 บาท
15,900,200 บาท
15,900,200 บาท
3,000,000 บาท

1,348,200 บาท

1,348,200 บาท
1,400,000
1,175,900
1,175,900
1,175,900

บาท
บาท
บาท
บาท

3,100,000
3,100,000
3,100,000
6,508,400
6,508,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

394

โครงการ : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสตั ว์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(10) วัสดุสานักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุเวชภัณฑ์
(16) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(18) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 27 รายการ (รวม 64 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 30 รายการ (รวม 80 หน่วย)

849,182,000
696,809,000
696,809,000
1,478,800
28,150,000
9,569,100
3,951,500
1,174,000
1,274,000
136,208,200
415,800
300,000
737,200
29,105,200
455,000
338,000
195,500
252,976,300
180,123,000
1,785,800
48,571,600
152,035,200
152,035,200
147,446,800
1,217,500
1,217,500

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

24,657,000 บาท
19,505,000 บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 คัน

2,576,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ตาบลท่าทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

1,288,000 บาท
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(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ตาบลคลองไก่เถือ่ น อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 17 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 18 รายการ (รวม 121 หน่วย)
(2) พ่อโคพันธุช์ าโรเลส์พนั ธุแ์ ท้ (Charolais) ตาบลแม่วนิ
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 4 ตัว
(3) พ่อโคพันธุแ์ องกัสพันธุแ์ ท้ (Angus) ตาบลแม่วนิ อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ตัว
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตาบลหนองรี อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 คัน
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 51 รายการ (รวม 70 หน่วย)
(2) เครื่องเพิม่ ประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง
ตาบลนาบัว อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 ชุด
(3) เครื่องเพิม่ ประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง
ตาบลเขาชะงุม้ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 ชุด
(4) เครื่องปัน่ เหวีย่ งความเร็วสู งยิง่ ยวดแบบตัง้ พื้นพร้อมอุปกรณ์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(5) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิดตัง้ โต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 1 ชุด
(6) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิดตัง้ โต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
(7) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิดตัง้ โต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด
(8) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิดตัง้ โต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
ตาบลนาบัว อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 ชุด
(9) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิดตัง้ โต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
ตาบลคลองกิว่ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,288,000 บาท
228,500 บาท
228,500 บาท
343,200 บาท
343,200 บาท
16,735,000 บาท
6,035,000 บาท

4,800,000 บาท
4,800,000 บาท
1,100,000 บาท
104,265,600 บาท
21,383,600 บาท

2,140,000 บาท
2,140,000 บาท
3,678,700 บาท
1,284,000 บาท
1,284,000 บาท
1,284,000 บาท
1,284,000 บาท
1,284,000 บาท
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(10) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิดตัง้ โต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
ตาบลเขาชะงุม้ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 ชุด
(11) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิดตัง้ โต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
ตาบลทีว่ งั อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด
(12) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิด 8 เส้น
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(13) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิด 8 เส้น
ตาบลนาบัว อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 เครื่อง
(14) ชุดผลิตนา้ บริสุทธิ์คณ
ุ ภาพสู ง พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(15) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม และ โปรตีนแบบมัลติเพล็กซ์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(16) เครื่องปัน่ เซลล์และเนื้อเยือ่ ให้เป็ นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติ
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(17) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductive Coupled
Plasma - Optical Emission Spectrometer,ICP-OES)
ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(18) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัตชิ นิด 8 เส้น
ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
(19) เครื่องแช่แข็งนา้ เชื้อ แบบอัตโนมัติ ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(20) เครื่องตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ เชื้อ ตาบลแม่วนิ อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
(21) ชุดอุปกรณ์สาหรับงานจุลหัตการ ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(22) กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์
ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(23) ชุดอุปกรณ์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(24) ชุดระบบผลิตนา้ สาหรับห้องปฏิบตั กิ ารผลิตตัวอ่อน ตาบลปากช่อง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(25) เครื่องบรรจุนา้ เชื้อชนิดหัวเข็มชนิด 3-4 หัว ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
(26) เครื่องตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ นมและโซมาติกเซลล์
ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,284,000 บาท
1,284,000 บาท
7,500,000 บาท
7,500,000 บาท
1,284,000 บาท
3,852,000 บาท

1,060,000 บาท

3,500,000 บาท
7,500,000 บาท
1,950,000 บาท
2,500,000 บาท
2,247,000 บาท
4,812,600 บาท
1,979,500 บาท
1,150,000 บาท
3,200,000 บาท
15,900,200 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ืชรองรับประชาคมอาเซียน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(10) วัสดุการเกษตร
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)
(2) รถเกีย่ วนวดเมล็ดพันธุ ถ์ วเขี
ั ่ ยว ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง 1 คัน
(3) รถเกีย่ วนวดเมล็ดพันธุ ถ์ วเขี
ั ่ ยว ตาบลปลาบ่า อาเภอภูเรือ
จังหวัดเลย 1 คัน

4,588,400 บาท
4,256,400 บาท
4,256,400 บาท
332,000 บาท
332,000 บาท
337,800 บาท
337,800 บาท
82,718,900
33,910,600
33,910,600
1,485,800
4,986,300
4,288,900
1,637,800
8,332,900
1,398,000
2,095,600
666,300
2,488,900
3,905,200
2,624,900
48,808,300
48,808,300
26,922,800
2,572,000
2,572,000

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

12,971,000 บาท
5,565,000 บาท

1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
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(4) รถเกีย่ วนวดเมล็ดพันธุ ถ์ วเขี
ั ่ ยว ตาบลเหนือเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตาบลวังตะเคียน อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 1 คัน
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 41 รายการ (รวม 42 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(10) วัสดุการเกษตร
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,200,000 บาท
1,100,000 บาท
1,353,000 บาท
1,353,000 บาท
1,860,000 บาท
1,860,000 บาท
9,519,800 บาท
9,519,800 บาท
21,885,500 บาท
14,986,200 บาท
14,986,200 บาท
3,720,200 บาท
3,720,200 บาท
3,179,100 บาท
3,179,100 บาท
130,054,800
113,629,700
113,629,700
1,166,300
9,467,200
1,449,800
674,900
16,848,200
1,832,700
16,380,400
1,200,300
30,559,100
32,330,300
1,720,500

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

399

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)
(2) เครื่องย่อยตัวอย่างชนิดเตาหลุม ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
(3) เครื่องย่อยตัวอย่างชนิดไมโครเวฟ ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
โครงการ : โครงการผลิตพันธุพ์ ืชคุณภาพดี
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

16,425,100
16,425,100
10,792,400
93,000
93,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,965,000 บาท
1,751,000 บาท

1,214,000 บาท
7,734,400 บาท
2,368,400 บาท

1,300,000 บาท
4,066,000 บาท
5,632,700 บาท
2,932,200 บาท
2,932,200 บาท
2,190,700 บาท
2,190,700 บาท
509,800 บาท
509,800 บาท
278,899,300
261,073,200
261,073,200
1,004,800
3,003,000
2,746,500
1,439,700
2,874,900
83,769,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(9) วัสดุสานักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(17) วัสดุการเกษตร
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตาบลฉลุง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภค
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

964,600
594,300
1,386,500
29,901,900
791,800
725,700
625,700
1,386,900
2,283,900
213,400
126,142,000
1,218,100
17,826,100
17,826,100
8,482,200
3,601,200
3,601,200

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

2,817,000 บาท
1,717,000 บาท

1,100,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
1,564,000 บาท
1,564,000 บาท
9,343,900 บาท
4,838,400 บาท
4,838,400 บาท
1,116,500 บาท
1,116,500 บาท
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2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุการเกษตร
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึ กอบรม)
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุการเกษตร

520,000 บาท
520,000 บาท
2,869,000 บาท
2,869,000 บาท

135,425,600 บาท
121,025,600 บาท
121,025,600 บาท
69,374,700 บาท
400,000 บาท
19,217,700 บาท
14,533,200 บาท
17,500,000 บาท
14,400,000 บาท
14,400,000 บาท
7,246,000 บาท
7,246,000 บาท
7,246,000 บาท
91,200 บาท
2,242,700 บาท
60,000 บาท
2,592,100 บาท
960,000 บาท
1,300,000 บาท
72,389,300 บาท
72,389,300 บาท
72,389,300 บาท
4,580,500 บาท
8,486,500 บาท
24,736,800 บาท
34,585,500 บาท
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 63 รายการ (รวม 95 หน่วย)
(2) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์ผูเ้ ลี้ยงไก่ไข่
เชียงใหม่-ลาพูน จากัด อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องคัด
ไข่ไก่ ขนาด 15,000 ฟอง/ชัว่ โมง 1 เครื่อง
(3) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่ สหกรณ์นคิ มนครชุม
จากัด อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ในการจัดหารถตักล้อยาง
ขนาด 150 แรงม้า 1 คัน
(4) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่ สหกรณ์การเกษตร
มโนรมย์ จากัด อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในการจัดหารถเกีย่ วข้าว 1 คัน
(5) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่ สหกรณ์การเกษตร
สรรพยา จากัด อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในการจัดหารถเกีย่ วข้าว 1 คัน

152,165,100
152,165,100
152,165,100
110,106,300
55,391,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,029,000 บาท

1,050,000 บาท
1,400,000 บาท
1,610,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่ สหกรณ์การเกษตร
ดงหลวง จากัด อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดหารถตักล้อยาง
ขนาด 170 แรงม้า 1 คัน

1,890,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปทีด่ นิ เมืองสุรนิ ทร์ จากัด อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
ในการจัดหารถเกีย่ วข้าว 260 แรงม้า 1 คัน

1,750,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
ในการจัดหารถเกีย่ วนวดข้าว 2 คัน

2,100,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตร
เมืองตรอน จากัด อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ในการจัดหาเครื่องเกีย่ วนวดข้าว 1 ชุด

1,816,500 บาท

(10) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตร
เมืองลับแล จากัด อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ในการจัดหาเครื่องเกีย่ วนวดข้าว 1 ชุด

1,932,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตร
ทองแสนขัน จากัด อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ในการจัดหาเครื่องเกีย่ วนวดข้าว 1 ชุด

1,932,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์นคิ มพิชยั
พัฒนา จากัด อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์
ในการจัดหาเครื่องเกีย่ วนวดข้าว 1 ชุด

1,932,000 บาท
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(13) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์นคิ มลานสัก
จากัด อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
ในการจัดหาเครื่องผลิตปุ๋ยอัตโนมัติ 1 ชุด

1,400,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
ลาพูน จากัด อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ในการจัดหารถแทรกเตอร์พร้อม
เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว 1 คัน

1,750,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
ไทยมิลค์ จากัด อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการจัดหารถแทรกเตอร์
ขนาด 140 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

3,500,000 บาท

(16) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
ท่าม่วง จากัด อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในการจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว์ 1 คัน

2,450,000 บาท

(17) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมพิมาย
จากัด อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

1,050,000 บาท

(18) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมพิมาย
จากัด อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ในการจัดหาเครื่องผสมอาหาร TMR 1 เครื่อง

1,050,000 บาท

(19) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
ขอนแก่น จากัด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

1,050,000 บาท

(20) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
ขอนแก่น จากัด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในการจัดหาเครื่องผสมอาหาร TMR 1 เครื่อง

1,050,000 บาท

(21) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมาร์กสวนมะเดือ่ จากัด อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

1,050,000 บาท

(22) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมาร์กสวนมะเดือ่ จากัด อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ในการจัดหาเครื่องผสมอาหาร TMR 1 เครื่อง

1,050,000 บาท

(23) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
การเกษตรไชยปราการ จากัด อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

1,050,000 บาท

(24) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
การเกษตรไชยปราการ จากัด อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดหาเครื่องผสมอาหาร TMR 1 เครื่อง

1,050,000 บาท
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(25) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
โนนสุวรรณ จากัด อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรรี มั ย์
ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

1,050,000 บาท

(26) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
โนนสุวรรณ จากัด อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรรี มั ย์
ในการจัดหาเครื่องผสมอาหาร TMR 1 เครื่อง

1,050,000 บาท

(27) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
สอยดาว จากัด อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

1,050,000 บาท

(28) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
สอยดาว จากัด อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการจัดหาเครื่องผสมอาหาร
TMR 1 เครื่อง

1,050,000 บาท

(29) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่ชุมนุมสหกรณ์
โคนมภาคเหนือ จากัด อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

1,050,000 บาท

(30) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
แม่วาง จากัด อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาด 90 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

1,400,000 บาท

(31) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
แม่วาง จากัด อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดหาเครื่องผสมอาหารสัตว์ 1 เครื่อง
(32) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
สันกาแพง (ป่ าตึงห้วยหม้อ) จากัด อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดหารถบรรทุกนา้ นมดิบ 1 คัน
(33) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
สันกาแพง (ป่ าตึงห้วยหม้อ) จากัด อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดหาบ่อนา้ เย็นสะสมความเย็น 1 แห่ง
(34) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมผาตัง้
จากัด อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องรีดนม 1 เครื่อง
(35) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมแม่โจ้
จากัด อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหารถบรรทุกนา้ นมดิบ 1 คัน

1,050,000 บาท

1,162,000 บาท

1,301,700 บาท
1,750,000 บาท
1,162,000 บาท

(36) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมแม่โจ้
จากัด อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดหาไอซ์แบงค์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

1,162,000 บาท

(37) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตร
ด่านขุนทด จากัด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ในการจัดหาเครื่องอัดเม็ดอาหารเม็ดแข็ง 1 เครื่อง

1,302,000 บาท
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(38) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่ จากัด อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดหาเครื่องวัดองค์ประกอบนา้ นม 1 เครื่อง
(39) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่ สหกรณ์นคิ มพิชยั
พัฒนา จากัด อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหารถตักล้อยาง
ขนาด 140 แรงม้า 1 คัน
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 28 รายการ (รวม 34 หน่วย)
โครงการ : โครงการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุด์ แี ก่สถาบันเกษตรกร
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าหม่อนไหม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุการเกษตร
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

1,694,000 บาท

1,540,000 บาท
42,058,800 บาท
42,058,800 บาท
56,626,200
4,126,200
4,126,200
1,456,500
2,669,700
52,500,000
52,500,000
52,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

39,630,800
38,030,800
38,030,800
5,095,000
16,020,000
660,800
11,800,000
1,055,000
1,400,000
2,000,000
1,600,000
1,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุการเกษตร
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่าประชาสัมพันธ์
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 คัน
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล
2) ค่าบารุงสมาชิกการประเมินความเท่าเทียมกับองค์การอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา

6,635,200
6,635,200
6,635,200
1,842,500
500,000
2,197,400
296,300
804,000
995,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

70,607,400
22,970,000
22,970,000
2,300,000
3,780,000
3,150,000
2,400,000
7,400,000
1,220,000
2,720,000
2,072,000
2,072,000
2,072,000
2,072,000
784,000

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

1,288,000
5,200,000
5,200,000
5,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

100,000 บาท
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4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วตั ถุดบิ คุณภาพ
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายผลระบบตามสอบสินค้าเกษตร
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและ
การรับรองของไทยในต่างประเทศ
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการนาเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และส่งเสริม
ด้านการมาตรฐาน
9) ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงาน ขยายขอบข่าย
การรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
โครงการ : โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบควบคุมสัง่ การกลางเพือ่ การตัดสินใจ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) ระบบควบคุมความชื้นและระบบสารองไฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(4) ระบบอินเตอร์เน็ต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สนิ ค้าเกษตร
ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทาสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร

40,365,400
2,900,000
6,230,000
7,850,000
2,285,400
5,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000 บาท
3,100,000 บาท
6,500,000 บาท
3,000,000
19,926,000
19,926,000
19,926,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000 บาท
5,000,000 บาท
3,000,000
1,000,000
7,926,000
7,926,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,926,000 บาท

2,268,000 บาท
2,268,000 บาท
2,268,000
15,008,000
15,008,000
15,008,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรในระดับพื้นที่
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
รัฐวิสาหกิจ
องค์การสะพานปลา
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 206 หน่วย)
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์นา้ พร้อมระบบบาบัดนา้ เสียและ
สิง่ ก่อสร้างประกอบ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตาบลปากนา้
อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
(2) ก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์นา้ และโรงคลุมคัดเลือกทูน่า ท่าเทียบ
เรือประมงภูเก็ต ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

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

12,882,300
12,882,300
12,882,300
430,000
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

350,000 บาท
12,452,300 บาท

108,614,100
108,614,100
108,614,100
10,080,000
10,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

98,534,100 บาท

44,198,600 บาท
54,335,500 บาท
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แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.2 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร (กลางทาง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่าเพิ่มของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมแปรรูปข้าว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(3) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(4) วัสดุจดั แสดงนิทรรศการ
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(4) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 24 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร

5,000,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
700,000
768,000
1,032,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,000,000
9,000,000
9,000,000
1,500,000
4,000,000
500,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
2,320,000
2,320,000
2,320,000

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

2,680,000 บาท
2,680,000 บาท
2,680,000 บาท

65,388,500 บาท
4,638,500 บาท
4,638,500 บาท
1,529,000 บาท
2,209,500 บาท
900,000 บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 60 รายการ (รวม 60 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนิ นธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 57 รายการ (รวม 498 หน่วย)

60,750,000
60,750,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

51,750,000 บาท
51,750,000 บาท
51,750,000 บาท

101,309,500
9,670,800
9,670,800
9,670,800
91,638,700
91,638,700
43,687,300
32,929,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้า
สหกรณ์ให้แก่ สหกรณ์นคิ มบ้านสร้างพัฒนา จากัด อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดหารถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 6 ล้อ 1 คัน

1,190,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้า
สหกรณ์ให้แก่ สหกรณ์ผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์นา้ อุตรดิตถ์ จากัด อาเภอพิชยั
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหารถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 6 ล้อ 1 คัน

1,190,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการรวบรวม แปรรูป และการกระจายสินค้า
สหกรณ์ให้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด อาเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดหาเครื่องฉีดยางทารองเท้าบูท 1 ชุด

2,100,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่ สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหารถตัก 1 คัน

1,400,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่ สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปทีด่ นิ ท่าแซะ จากัด อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการจัดหาเครื่องฟอกอากาศในโรงงาน STR 20 1 ชุด

1,386,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่ สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปทีด่ นิ ท่าแซะ จากัด อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการจัดหารถตักล้อยางขนาดกลาง 1 คัน

2,450,000 บาท
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(8) เงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่ สหกรณ์กองทุนสวน
ยางนิคมพัฒนา 1 จากัด อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ในการจัดหารถไถตักปาล์ม 1 คัน
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 17 รายการ (รวม 26 หน่วย)
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าหม่อนไหม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุการเกษตร
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กระทรวงพาณิ ชย์
กรมการค้าภายใน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสาคัญ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงสีแบบครบวงจร
2) โครงการยกระดับการแปรรูปมันสาปะหลังสู่อุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ
เพือ่ สิง่ แวดล้อม

1,042,300 บาท
47,951,400 บาท
47,951,400 บาท

6,959,500
6,959,500
6,959,500
1,897,700
10,000
430,000
849,800
600,000
680,000
20,000
2,310,000
40,000
102,000
20,000

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

12,076,000 บาท
12,076,000 บาท
7,500,000 บาท
4,576,000 บาท
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โครงการ : โครงการสนับสนุ นและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานทีผ่ ลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าจ้างทีป่ รึกษา

23,450,000
23,450,000
23,450,000
1,750,000
50,000
600,000
80,000
200,000
20,770,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,348,800
17,898,800
17,898,800
15,400,000
2,498,800
450,000
450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.3 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร (ปลายทาง)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เกษตรกรมีช่องทางจาหน่ ายสินค้าเกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการ : โครงการสร้างความสามารถในการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
153,212,000
18,212,000
18,212,000
14,497,200
3,714,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ก่อสร้างตลาดเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
(2) ก่อสร้างตลาดเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ตาบลไสไทย
อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง
(3) ก่อสร้างตลาดเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ตาบลปงแสนทอง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(4) ก่อสร้างตลาดเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดพิจติ ร ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 1 แห่ง
(5) ก่อสร้างตลาดเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
(6) ก่อสร้างตลาดเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ตาบลสันทราย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(7) ก่อสร้างตลาดเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
(8) ก่อสร้างตลาดเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง
(9) ก่อสร้างตลาดเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าประชาสัมพันธ์
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

135,000,000
135,000,000
135,000,000
135,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
43,953,400
2,814,500
2,814,500
552,000
1,362,400
900,100
41,138,900
41,138,900
41,138,900
41,138,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าหม่อนไหม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
กระทรวงพาณิ ชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
โครงการ : โครงการจัดประชุมมันสาปะหลังนานาชาติ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมมันสาปะหลังนานาชาติ
(World Tapioca Conference 2018)
กรมการค้าภายใน
โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย ์
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย ์
โครงการ : โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร
2) โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
สินค้ากาแฟโรบัสตา
3) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
4) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก และเสริมสร้างความรู แ้ ละเพิม่ ช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตรสาคัญ (ข้าว มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรียส์ ู่ตลาดโลก
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรียส์ ู่ตลาดโลก

18,502,600
14,543,600
14,543,600
633,600
11,140,000
70,000
2,700,000
3,959,000
3,959,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,100,000 บาท
7,100,000 บาท
7,100,000 บาท
36,300,000
36,300,000
36,300,000
74,451,900
74,451,900
5,646,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,824,400 บาท
11,400,000 บาท
55,581,500 บาท
6,700,000
6,700,000
194,400
6,505,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกร)

35,600,000
35,600,000
35,600,000
5,600,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
โครงการ : โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นทีข่ องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจทิ ลั
3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพือ่ เกษตรกร (Mini อ.ต.ก.)

90,000,000
90,000,000
21,000,000
15,000,000
54,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 2 : ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพือ่ เพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันและพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.1 : พัฒนาเกษตรสมัยใหม่สไู่ ทยแลนด์ 4.0
โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั ที่ 1 : พื้นทีก่ ารเกษตรแปลงใหญ่ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
ไม่นอ้ ยกว่า 3,600 แปลง และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นทีก่ ารเกษตรแปลงใหญ่
ลดลงร้อยละ 20 และ/หรือผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 20
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่)
1.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ฝึ กอบรมการจัดทาบัญชีตน้ ทุนรายอาชีพ
1.3 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1.4 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
1.5 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1.6 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ในพื้นทีแ่ ปลงใหญ่
1.7 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม สนับสนุนการดาเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ในรูปแบบสหกรณ์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
3,266.9174
3,266.9174
3,266.9174
2,105.8781

แปลง

2,350

ราย

60,000

แปลง

70

แปลง

160

ไร่

100,000

แปลง

100

แปลง

1,200

แปลง

2,000

1,862.3152
801.6842
801.6842
801.6842
33.7000
33.7000
33.7000
77.2667
77.2667
77.2667
26.8500
26.8500
26.8500
106.8800
106.8800
106.8800
17.1085
17.1085
17.1085
654.0430
654.0430
654.0430
30.0330
30.0330
30.0330
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1.9 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่
1.10 สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1.11 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม การพัฒนาการผลิตเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน
1.12 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรไทย
กิจกรรม พัฒนาและสนับสนุนโครงการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรไทย
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
กิจกรรม ยกระดับศักยภาพของสถานีวจิ ยั ทางการเกษตรสูก่ ารพัฒนา
ประสิทธิภาพผูป้ ระกอบการเกษตรในโซ่อปุ ทานและโซ่คุณค่า
ตัวชี้วดั ที่ 2 : พื้นทีก่ ารผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri Map ได้รบั การปรับเปลีย่ น
ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 ไร่
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการพื้นทีเ่ กษตรกรรม
กิจกรรม อบรมการจัดทาบัญชีตน้ ทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นทีป่ รับเปลีย่ น
การผลิต (พื้นที่ N)
1.2 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

แปลง

20

แปลง

80

แห่ง

10

เรื่อง

1

โครงการ

10

แห่ง

21

งบประมาณ
11.1000
11.1000
11.1000
71.8256
71.8256
71.8256
26.5000
26.5000
26.5000
5.3242
5.3242
5.3242
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
233.5629
233.5629
233.5629
233.5629
389.0492

ราย

ไร่

3,000

349.9492
5.6316
5.6316
5.6316

5,000

19.1795
19.1795
19.1795
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1.3 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตร
ทีส่ าคัญ
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสม
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสม
กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสตั ว์
1.4 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตร
ทีส่ าคัญ
กิจกรรม การจัดทาฐานข้อมูลเพือ่ รองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
กิจกรรม ปรับเปลีย่ นกิจกรรมการผลิตในพื้นทีไ่ ม่เหมาะสมตาม Agri-Map
1.5 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตร
ทีส่ าคัญ
กิจกรรม บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
1.6 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตร
ทีส่ าคัญ
กิจกรรม บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
กิจกรรม ปรับเป็ นเกษตรกรรมทางเลือก
1.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตร
ทีส่ าคัญ
กิจกรรม ส่งเสริมการปรับเปลีย่ นการเกษตรตามแผนที่ Agi-Map
ในนิคมสหกรณ์
1.8 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตร
ทีส่ าคัญ
กิจกรรม การบริหารจัดการพื้นทีท่ เ่ี หมาะสมด้านหม่อนไหม
1.9 สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลีย่ นการผลิตในพื้นทีไ่ ม่เหมาะสม
กิจกรรม ปรับเปลีย่ นการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
1.10 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
กิจกรรม การบริหารจัดการเกษตรเขตเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
110.4176
110.4176

ราย
ไร่
ชนิด

15,800
150,000
1

73.9976
27.9500
8.4700
101.0308
101.0308

ชนิดพืช
ไร่

5
90,000

53.5108
47.5200
24.9024
24.9024

ไร่

1,500

24.9024
41.4656
28.4006

ไร่

100,000

ครัวเรือน

17,640

28.4006
13.0650
13.0650
6.4191
6.4191

ราย

2,500

6.4191
7.9603
7.9603

ไร่

2,000

ไร่

20,000

เรื่อง

1

7.9603
17.6155
17.6155
17.6155
15.3268
15.3268
15.3268
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2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแบบจาลองการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ด้านการเกษตร
ระยะที่ 4
กิจกรรม บูรณาการข้อมูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตร
ตัวชี้วดั ที่ 3 : จานวน ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายระดับตาบล
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร
กิจกรรม การดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร
1.2 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาชาวนาผ่านศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
1.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูบญั ชีประจาศูนย์เรียนรู ้
1.4 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง
1.5 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.6 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.7 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู ้
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.8 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์การเรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
39.1000
39.1000
39.1000

ระบบ

1

ราย

50,000

ศูนย์

450

ศูนย์

882

ศูนย์

882

ศูนย์

882

ศูนย์

882

ศูนย์

320

ศูนย์

882

ศูนย์

882

39.1000
470.3813
454.7965
13.1452
13.1452
13.1452
20.3100
20.3100
20.3100
31.0368
31.0368
31.0368
34.8390
34.8390
34.8390
19.8572
19.8572
19.8572
9.6138
9.6138
9.6138
36.8336
36.8336
36.8336
250.7095
250.7095
250.7095
9.2671
9.2671
9.2671
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1.10 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม
1.11 สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
1.12 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
กิจกรรม การจัดตัง้ Northeastern Agri-Food Technopolis
กิจกรรม การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 4 : จานวนเกษตรกรยกระดับเป็ น Smart Farmer เพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ราย
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนา Smart Farmer
1.2 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
1.3 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
1.4 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)
1.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็ นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
1.6 สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปทีด่ นิ (Smart Farmer)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

ศูนย์

4

ศูนย์

140

เรื่อง

1

คน
คน

1,000
500

ราย

11,250

ราย

16,000

ราย

13,000

ราย

23,145

ราย

5,320

ราย

5,000

งบประมาณ
6.8000
6.8000
6.8000
7.4750
7.4750
7.4750
14.9093
14.9093
14.9093
15.5848
15.5848
15.5848
11.4696
4.1152
238.5209
145.0651
18.0000
18.0000
18.0000
25.9663
25.9663
25.9663
14.9216
14.9216
14.9216
44.8089
44.8089
44.8089
3.4283
3.4283
3.4283
37.9400
37.9400
37.9400
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็ น Smart Farmer
กิจกรรม ฝึ กอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็ น Smart Farmer
2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการที่ 1 : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
กิจกรรม มทส. ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm)
2.3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสมัยใหม่ สูไ่ ทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพือ่ เพิม่ โอกาสให้การแข่งขันและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (พัฒนาเกษตรสมัยใหม่
สูไ่ ทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : Smart Farmer)
ตัวชี้วดั ที่ 5 : จานวนสถาบันเกษตรกร มีการจัดตัง้ ในรูปแบบประชารัฐ
ไม่นอ้ ยกว่า 100 แห่ง ธนาคารสินค้าเกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์นา้ แบบมีส่วนร่วม
1.2 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรม ธนาคารปุ๋ยอินทรีย ์
1.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรม สนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
กิจกรรม พัฒนาความเข้มแข็งเพือ่ ยกระดับชัน้ สหกรณ์
กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อาเภอ 1 สหกรณ์
ภาคการเกษตร
1.4 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรม ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

คน

5,600

คน

8,000

ราย

300

งบประมาณ
93.4558
13.6400
13.6400
13.6400
14.7350
14.7350
14.7350
20.5104
20.5104
20.5104
44.5704
44.5704

โครงการ

3

44.5704
63.0879

ชุมชน

20

แห่ง

77

แห่ง

76

เรื่อง
แห่ง

1
300

63.0879
9.6200
9.6200
9.6200
26.9500
26.9500
26.9500
25.0179
3.0649
3.0649
21.9530
10.9483
11.0047

1

1.5000
1.5000
1.5000

เรื่อง
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 2 : ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.1 : พัฒนาเกษตรสมัยใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0
โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั ที่ 1 : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
ไม่นอ้ ยกว่า 3,600 แปลง และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นที่การเกษตร
แปลงใหญ่ ลดลงร้อยละ 20 และ/หรือผลผลิตต่อหน่ วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(10) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,293 หน่วย)

801,684,200
713,434,200
713,434,200
54,144,000
4,770,000
12,240,000
252,182,100
70,000,000
50,000,000
9,780,000
16,356,000
6,815,000
237,147,100
88,250,000
88,250,000
88,250,000
88,250,000
88,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กรมประมง
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่ารับรองและพิธีการ
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์
(12) วัสดุการเกษตร
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุการเกษตร

33,700,000
33,700,000
33,700,000
2,800,000
978,000
898,000
28,440,000
241,000
343,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

77,266,700
77,266,700
77,266,700
3,118,500
42,537,000
2,540,000
9,480,000
7,568,200
717,800
2,025,000
2,457,600
3,438,600
1,194,200
1,903,000

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

26,850,000
18,850,000
18,850,000
2,304,000
4,550,000
60,000
1,936,000
10,000,000

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 ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 98 รายการ (รวม 120 หน่วย)
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(10) วัสดุการเกษตร
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุการเกษตร

8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

106,880,000
106,880,000
106,880,000
4,448,000
6,000,000
96,432,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,108,500
17,108,500
17,108,500
767,200
205,800
3,786,700
2,369,100
905,000
149,600
1,563,400
876,900
1,327,400
3,989,700
1,167,700

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

654,043,000
654,043,000
654,043,000
28,298,000
340,000
60,020,000
1,185,000
3,868,000
560,332,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน

30,033,000
30,033,000
30,033,000
1,519,800
28,513,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,100,000
11,100,000
11,100,000
2,000,000
500,000
7,600,000
1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

71,825,600
71,825,600
71,825,600
5,764,200
10,400,000
51,054,600
298,800
3,633,000
675,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

26,500,000
8,500,000
8,500,000
1,500,000
4,060,000
1,440,000
700,000
800,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 48 รายการ (รวม 50 หน่วย)
(2) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลยางราก
อาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 ชุด
(3) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลเพนียด
อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี 1 ชุด
(4) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลเขาหินซ้อน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(5) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลเข็กน้อย
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด
(6) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลกลางดง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(7) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลปากช่อง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(8) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลเข็กน้อย
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด
(9) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลปากช่อง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

5,324,200 บาท
5,324,200 บาท
5,324,200 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท

233,562,900
233,562,900
233,562,900
84,956,600

บาท
บาท
บาท
บาท

22,556,600 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
1,600,000 บาท
1,600,000 บาท
1,400,000 บาท
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(10) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลทับกวาง
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 ชุด
(11) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลยางราก
อาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 ชุด
(12) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลเพนียด
อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี 1 ชุด
(13) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลเขาหินซ้อน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(14) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลเข็กน้อย
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด
(15) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลสุเทพ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
(16) ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาบลกลางดง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(17) ระบบห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 2 ระบบ
(18) ระบบห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ
(19) ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 5 ห้อง
(20) ชุดเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ขา้ วโพด ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(21) ชุดเครื่องมือบรรจุเมล็ดพันธุ ์ ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(3) อาคารถ่ายทอดความรู แ้ ละฝึ กอบรม ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน
(4) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(5) ปรับปรุงร้านค้าไร่สุวรรณ ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
6,000,000 บาท
9,000,000 บาท
15,000,000 บาท
5,000,000 บาท
3,000,000 บาท
113,255,100 บาท
4,500,000 บาท
7,020,700 บาท
21,000,000 บาท
18,618,500 บาท
17,715,900 บาท
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(6) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 35 หน่วย)
(7) ระบบชลประทานเพือ่ การสาธิตและวิจยั ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน
3) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับศักยภาพของสถานีวจิ ยั ทางการเกษตร
สู่การพัฒนาประสิทธิภาพผูป้ ระกอบการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คณ
ุ ค่า
ตัวชี้วดั ที่ 2 : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri Map ได้รบั การปรับเปลี่ยน
ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 ไร่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กรมประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
(10) วัสดุการเกษตร

14,400,000 บาท
30,000,000 บาท
35,351,200 บาท

5,631,600
5,631,600
5,631,600
240,000
1,995,500
140,000
1,223,400
49,700
1,983,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19,179,500
19,179,500
19,179,500
1,834,200
5,364,800
85,000
1,380,000
222,400
500,000
80,000
2,215,400
237,700
7,260,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุเวชภัณฑ์
(6) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(7) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 41 รายการ (รวม 114 หน่วย)
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ ขนาด 135 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

110,417,600
69,156,600
69,156,600
10,393,600
4,534,200
1,605,000
9,574,000
17,960,000
14,189,800
10,900,000
38,791,000
38,791,000
38,791,000
986,000
986,000

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

17,651,000 บาท
6,951,000 บาท

2,800,000 บาท

(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ ขนาด 135 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า ตาบลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,800,000 บาท

(4) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สาหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์
ชนิดแกนตัง้ 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 13 ลบ.ม. ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 ชุด

1,700,000 บาท

(5) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สาหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์
ชนิดแกนตัง้ 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 13 ลบ.ม. ตาบลเมืองเพีย อาเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

1,700,000 บาท

(6) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สาหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์
ชนิดแกนตัง้ 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 13 ลบ.ม. ตาบลศรีครี มี าศ อาเภอคีรมี าศ
จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด

1,700,000 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบ Bead Chip ไมโครอะเรย์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรในการเลี้ยงดูกระบือพ่อพันธุป์ ระจากลุม่
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
(9) วัสดุการเกษตร
(10) วัสดุในการจัดทาแผนที่
(11) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม
(12) วัสดุภาคสนาม
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(10) วัสดุการเกษตร

20,154,000 บาท
900,000 บาท

19,254,000
2,470,000
2,470,000
2,470,000

บาท
บาท
บาท
บาท

101,030,800
101,030,800
101,030,800
560,000
17,960,100
2,734,000
1,190,000
14,152,400
3,447,800
4,449,700
4,222,300
40,000,000
6,640,000
3,948,600
1,725,900

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

24,902,400
24,902,400
24,902,400
749,600
1,948,100
750,300
500,200
7,871,100
56,600
500,200
2,082,000
443,600
8,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเพือ่ ดาเนินกิจกรรมการผลิตของสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

1,250,400 บาท
750,300 บาท
28,400,600
28,400,600
28,400,600
16,136,680
360,000
11,903,920
13,065,000
13,065,000
13,065,000
2,338,400
9,993,600
733,000

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

6,419,100
1,419,100
1,419,100
1,419,100
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,960,300
7,960,300
7,960,300
1,455,200
1,237,100
5,268,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,615,500
17,615,500
17,615,500
985,800
3,893,600
12,000,000
274,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

15,326,800
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

(1) ระบบจัดเก็บและประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ

1,000,000 บาท
14,326,800 บาท
14,326,800 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาแบบจาลองการใช้ประโยชน์ท่ดี ินด้านการเกษตร ระยะที่ 4
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

39,100,000 บาท
39,100,000 บาท
39,100,000 บาท
39,100,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 3 : จานวน ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายระดับตาบล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตร
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุการเกษตร

462,100 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,145,200 บาท
13,145,200 บาท
13,145,200 บาท
20,310,000
20,310,000
20,310,000
8,155,000
6,403,000
142,000
4,810,000
800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กรมประมง
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุการเกษตร
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู ้
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านปศุสตั ว์ 882 ศูนย์

31,036,800
31,036,800
31,036,800
3,615,300
24,255,000
414,300
737,200
2,015,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

34,839,000
28,224,000
28,224,000
195,000
882,500
200,000
300,000
300,000
6,511,400
390,000
1,720,000
17,725,100
6,615,000
6,615,000
6,615,000

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

19,857,200
9,273,200
9,273,200
1,268,000
2,205,000
4,127,800
333,100
457,300
882,000
10,584,000
10,584,000
10,584,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(10) วัสดุการเกษตร
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา

9,613,800
9,613,800
9,613,800
9,613,800

บาท
บาท
บาท
บาท

36,833,600
36,833,600
36,833,600
1,051,300
46,300
95,800
2,271,300
11,140,600
850,700
3,236,600
432,100
2,289,200
14,784,000
635,700

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

250,709,500
250,709,500
250,709,500
82,262,800
9,460,000
89,277,000
16,758,000
52,951,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,267,100
9,267,100
9,267,100
6,922,400
1,021,700
803,000
520,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(4) วัสดุการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินการเพือ่ พัฒนาเครือข่ายวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
4) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

6,800,000 บาท
6,800,000 บาท
6,800,000 บาท
7,475,000
7,475,000
7,475,000
1,000,000
3,500,000
525,000
2,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,909,300 บาท
14,909,300 บาท
14,909,300 บาท

15,584,800
15,584,800
15,584,800
405,000

บาท
บาท
บาท
บาท

405,000 บาท
1,167,300 บาท
1,167,300 บาท
11,469,600 บาท
2,542,900 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 4 : จานวนเกษตรกรยกระดับเป็ น Smart Farmer เพิ่มขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
(7) วัสดุการเกษตร
(8) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
กรมประมง
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) วัสดุการเกษตร

18,000,000
18,000,000
18,000,000
7,022,200
1,427,000
1,500,000
3,408,200
856,200
1,408,200
1,908,200
470,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,966,300
25,966,300
25,966,300
2,734,000
8,100,500
5,400,000
385,000
4,916,800
1,540,000
2,890,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,921,600
14,921,600
14,921,600
12,331,800
2,589,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(4) วัสดุการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็ น Smart farmer
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึ กอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็ น Smart farmer
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)

44,808,900
44,808,900
44,808,900
19,312,800
25,286,000
19,900
190,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,428,300
3,428,300
3,428,300
907,500
2,520,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

37,940,000
37,940,000
37,940,000
1,700,000
13,020,000
13,380,000
720,000
1,620,000
7,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,640,000 บาท
13,640,000 บาท
13,640,000 บาท

14,735,000
14,735,000
14,735,000
14,155,000
855,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ระบบการจัดการฟาร์ม Smart Farm ตาบลสุรนารี
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(3) ชุดสารองไฟฟ้ าขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์ดเี ซล ขนาด ไม่นอ้ ยกว่า
100 KVA และขนาดไม่นอ้ ยกว่า 250 KVA ตาบลสุรนารี
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
(4) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ
(5) รถแทรกเตอร์ควบคุมนาร่องด้วยระบบ GPS พร้อมอุปกรณ์เตรียมดิน
ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
2) เงินอุดหนุนโครงการ : มทส. ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับมาตรฐานชาวประมงของฝัง่ อันดามัน 1.0
สู่ชาวประมงอันดามัน 4.0
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มโอกาสให้การแข่งขันและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)
(3) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(4) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(5) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) งานติดตัง้ ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและให้นา้ อัตโนมัติ 200 รายการ
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

5,000,000 บาท

3,300,000 บาท
2,000,000 บาท
3,000,000 บาท
580,000 บาท
20,510,400 บาท
20,510,400 บาท
20,510,400 บาท
20,510,400 บาท

44,570,400
44,570,400
44,570,400
2,851,000
49,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

300,000 บาท
20,000 บาท
704,900 บาท
1,777,100 บาท
13,727,600 บาท
727,600 บาท
13,000,000 บาท
27,991,800 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 5 : จานวนสถาบันเกษตรกร มีการจัดตัง้ ในรูปแบบประชารัฐ
ไม่นอ้ ยกว่า 100 แห่ง ธนาคารสินค้าเกษตรไม่นอ้ ยกว่า 150 แห่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(9) วัสดุการเกษตร
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์นา้ แบบมีส่วนร่วม
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าประชาสัมพันธ์
โครงการ : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

9,620,000
6,120,000
6,120,000
936,000
200,000
100,000
200,000
300,000
242,000
900,000
492,000
2,750,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000

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

26,950,000
26,950,000
26,950,000
26,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,064,900
3,064,900
3,064,900
1,267,400
657,500
1,140,000
21,953,000
21,953,000
21,953,000
14,016,100
4,924,800
3,012,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 3 : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : พื้นที่เกษตรกรรมยัง่ ยืน ไม่นอ้ ยกว่า 600,000 ไร่
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.1.1 : พัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนพื้นทีเ่ กษตรกรรมยังยื
่ นไม่นอ้ ยกว่า 600,000 ไร่
1. สานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรูก้ ารทาเกษตรกรรมยังยื
่ น
2.2 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย ์
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ดา้ นข้าว
กิจกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่
2.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม สอนแนะการจัดทาบัญชีตน้ ทุนอาชีพแก่เกษตรกรทีน่ อ้ มนา
หลักทฤษฎีใหม่
2.4 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย ์
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ดา้ นการประมง
2.5 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรม ส่งเสริมการทาปศุสตั ว์อนิ ทรีย ์
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
1,457.1875

เรื่อง

1

ไร่

25,000

ไร่

300,000

ราย

2,500

ราย

70,000

ราย

250

ไร่

35,000

ฟาร์ม

70

ราย

70,000

1,457.1875
1,457.1875
1,457.1875
2.7040
2.7040
2.7040
2.7040
1,433.4010
45.0000
45.0000
45.0000
742.6972
737.6972
737.6972
5.0000
5.0000
31.4056
31.4056
31.4056
68.8149
13.2048
13.2048
55.6101
55.6101
95.8357
7.6357
7.6357
88.2000
88.2000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.6 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรม การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
2.7 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรม ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย ์
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยังยื
่ นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม เกษตรผสมผสาน
2.8 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรม เกษตรอินทรีย ์
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยังยื
่ น
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยังยื
่ น
2.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
ในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรียใ์ นสหกรณ์ในพื้นทีน่ ิคมสหกรณ์
กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
2.10 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย ์
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอินทรีย ์
2.11 สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรม เกษตรอินทรียใ์ นเขตปฏิรูปทีด่ นิ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
กิจกรรม ปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปทีด่ นิ
กิจกรรม วนเกษตรในเขตปฏิรูปทีด่ นิ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
151.9620
32.9620
32.9620
119.0000
119.0000
46.4241
38.1712
38.1712
8.2529

ไร่

10,000

ไร่

210,000

ฟาร์ม

1,700

ครัวเรือน
ไร่

70,000
1,000

ราย

5,000

ครัวเรือน

70,000

ราย
ร้อยละ

1,000
50

9.4336
0.4162

ไร่

7,500

ไร่

1,000

ไร่

100

ไร่

9,000

ไร่

2,850

ไร่
ไร่

20,000
45,000

15.2598
11.1815
7.6009
7.6009
3.5806
3.5806
131.2784
37.4024
37.4024
18.8760
18.8760
75.0000
30.0000
45.0000

2.4908
5.7621
58.4420
16.1420
16.1420
42.3000
42.3000
25.1096
25.1096
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.12 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรม การพัฒนาความรูด้ า้ นมาตรฐาน
กิจกรรม การพัฒนาการผลิตสินค้าสูม่ าตรฐาน
2.13 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรม การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึง่ พาตนเองได้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (พัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยังยื
่ น : เกษตรอินทรีย)์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

ราย
แห่ง

400
4

เรื่อง

1

เรื่อง

1

โครงการ

3

งบประมาณ
13.4500
13.4500
6.0000
7.4500
11.8000
6.8000
6.8000
5.0000
5.0000
21.0825
21.0825
21.0825
21.0825
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 3 : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : พื้นที่เกษตรกรรมยัง่ ยืน ไม่นอ้ ยกว่า 600,000 ไร่
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.1.1 : พัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนพื้นที่เกษตรกรรมยัง่ ยืนไม่นอ้ ยกว่า 600,000 ไร่
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยังยื
่ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย ์

2,704,000 บาท
2,704,000 บาท
2,704,000 บาท

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

737,697,200
37,697,200
37,697,200
22,127,200
10,170,000
4,900,000
500,000
700,000,000
700,000,000
700,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ดา้ นข้าว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) วัสดุการเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กรมประมง
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
(9) วัสดุการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุการเกษตร

5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,500,000
3,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

31,405,600
31,405,600
31,405,600
5,600,000
1,921,700
3,207,100
19,022,700
208,100
1,446,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,204,800
13,204,800
13,204,800
970,000
100,000
2,187,200
1,713,200
709,000
105,000
233,200
75,200
7,112,000
55,610,100
55,610,100
55,610,100
522,000
11,446,800
1,200,000
1,000,000
770,000
3,120,000
37,551,300

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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กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(10) วัสดุการเกษตร
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(2) วัสดุเวชภัณฑ์
(3) วัสดุการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
(9) วัสดุการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุการเกษตร

7,635,700
7,635,700
7,635,700
924,400
55,000
180,000
799,000
325,700
99,500
1,448,200
2,500
277,400
3,519,000
5,000
88,200,000
88,200,000
88,200,000
3,500,000
7,000,000
77,700,000

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

32,962,000
32,962,000
32,962,000
4,500,000
198,000
3,900,000
3,262,000
1,000,000
1,400,000
1,200,000
597,600
16,904,400
119,000,000
119,000,000
119,000,000
119,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(10) วัสดุการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(7) วัสดุการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยัง่ ยืน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร

38,171,200
38,171,200
38,171,200
825,100
6,638,500
1,001,500
482,000
6,900,000
1,285,100
5,480,200
848,200
5,429,800
9,280,800
8,252,900
8,252,900
8,252,900
298,600
16,700
382,600
14,200
272,300
281,900
6,986,600

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

16,142,000
16,142,000
16,142,000
2,959,000
7,089,000
6,094,000
42,300,000
42,300,000
42,300,000
14,300,000
14,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเพือ่ ดาเนินกิจกรรมการผลิตของสหกรณ์
2) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(4) วัสดุการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุการเกษตร
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

25,109,600
12,109,600
12,109,600
1,903,800
10,205,800
13,000,000
13,000,000
3,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,600,900
7,600,900
7,600,900
1,120,000
280,900
1,000,000
5,200,000
3,580,600
3,098,100
3,098,100
913,200
999,700
435,200
750,000
482,500
482,500

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

37,402,400
37,402,400
37,402,400
3,449,400
12,950,000
11,952,000
707,000
5,400,000
2,944,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุการเกษตร
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลการผลิตสู่มาตรฐาน
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย ์
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

18,876,000
18,876,000
18,876,000
3,000,000
360,000
5,472,200
864,000
4,284,000
3,990,000
905,800
75,000,000
75,000,000
75,000,000
4,889,500
540,000
308,000
65,000,000
4,262,500

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

13,450,000
6,000,000
6,000,000
1,290,000
1,080,000
2,630,000
600,000
400,000
7,450,000
7,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,800,000
6,800,000
6,800,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(3) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

21,082,500
21,082,500
21,082,500
499,500
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

70,000 บาท
369,500 บาท
5,870,500 บาท
300,000 บาท
5,570,500 บาท
14,712,500 บาท
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แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
263,603,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
577,759,700 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า ทัง้ สินค้าและบริการของไทยให้เข้มแข็ง
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร ทัง้ ระหว่างรัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการ
ทําให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มลู ค่าทีเ่ ชื่อมต่อกัน และสามารถขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาผูป้ ระกอบการให้มี
ความพร้อมในการแข่งขัน รวมทัง้ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็ นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอย่างครบวงจร
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน สินค้าและบริการระหว่างประเทศ
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ทัง้ ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และท้องถิน่ ครอบคลุมทัง้ ผูป้ ระกอบการ ธุรกิจ ผูผ้ ลิต เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
2.2 พื้นทีด่ าํ เนินการ : ทัว่ ประเทศ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. สินค้าเป้ าหมายระหว่างประเทศ มีอตั ราการขยายตัวของรายได้ / มูลค่าเพิม่ สูงขึ้น
2. ความสามารถทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการเพิม่ สูงขึ้นจากความร่วมมือทางการค้า
ระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสินค้าและบริการสําคัญ
3. ผูป้ ระกอบการได้รบั การพัฒนาศักยภาพ เพือ่ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
4. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงพาณิ ชย์
1) สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง : 4 กระทรวง 8 หน่ วยงาน
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชือ่ มโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ น: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 : ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ

เป้ าหมายที่ 1:
เศรษฐกิจขยายตัว
อย่างมีเสถียรภาพ
และยังยื
่ น

เป้ าหมายที่ 2:
การสร้างความ
เข้มแข็งให้
เศรษฐกิจรายสาขา

เป้ าหมายที่ 4: ประเทศไทยเป็ น
หุน้ ส่วนการพัฒนาทีส่ าคัญทัง้ ในทุก
ระดับ

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ที่ 3.1: อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการ
ส่งออกเฉลีย่ ไม่ตา่ กว่า
ร้อยละ 4

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ที่ 1.1: อัตราการขยายตัว
ของภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ
(นอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) ขยายตัวไม่ตา่ กว่า
ร้อยละ 3, 4.5 และ 6
ต่อปี ตามลาดับ

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ที่ 4.2: ความสาเร็จของโครงการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิ าค

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที่ 1 : การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการ
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
งบประมาณปี 2561 จานวน 577.7597 ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1 : การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการ
ตัวชี้วดั ที่ 1.1: ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 ความร่วมมือ/เรื่อง

ตัวชี้วดั ที่ 1.2: อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกสินค้าเป้ าหมาย ร้อยละ 1 (อัญมณี และเครื่องประดับ แฟชัน่ /ไลฟ์สไตล์ สมุนไพร
เกษตรอินทรีย)์ / อัตราการขยายตัวของรายได้ภาคบริการเป้ าหมาย ร้อยละ 4 (ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจสิง่ พิมพ์และบรรจุภณั ฑ์ ธุรกิจ
โฆษณา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม ธุ รกิจก่อสร้างและเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจ Digital Content ธุรกิจ
Creative and Culture)

แนวทางที่ 1.1.1 : สร้างความเป็ นหุน้ ส่วนการค้าและการลงทุนกับประเทศในอนุ ภมู ภิ าค ภูมภิ าค
และนานาประเทศ

แนวทางที่ 1.2.1 : พัฒนาส่งเสริมผูป้ ระกอบการและช่องทางการตลาด
สินค้าและบริการเป้ าหมายระหว่างประเทศ

แนวทางที่ 1.2.2 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ ยกระดับ
สินค้าและธุรกิจบริการเป้ าหมาย

1. จานวนผูป้ ระกอบการสินค้า/บริการเป้ าหมายทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 31,500 ราย
2. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของสินค้าและบริการเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า 16,000 ล้านบาท

1. จานวนฐานข้อมูลธุรกิจบริการเป้ าหมาย 4 ฐานข้อมูล

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณ

1. โครงการที่สนับสนุนการขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนทีบ่ รรลุตามเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70

กระทรวงการต่างประเทศ
1. สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

205.9387 ล้านบาท

กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

335.3889 ล้านบาท

กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

36.4321 ล้านบาท
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6. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงาน และงบประมาณ
6.1 เป้ าหมายที่ 1 การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้างศักยภาพ
การแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการ
6.1.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 ควำมร่วมมือทำงกำรค้ำกำรลงทุน เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่ำ 7 ควำมร่วมมือ/เรื่อง
6.1.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 สร้างความเป็ นหุน้ ส่วนการค้าและการลงทุนกับประเทศ
ในอนุ ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 โครงกำรทีส่ นับสนุนกำรขยำยควำมร่วมมือกำรค้ำกำรลงทุนทีบ่ รรลุเป้ ำหมำย
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 70
6.1.2 ตัวชี้วดั ที่ 2 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำส่งออกสินค้ำเป้ ำหมำย ร้อยละ 1
(อัญมณีและเครื่องประดับ แฟชัน่ /ไลฟสไตล์ สมุนไพร เกษตรอินทรีย)์ /อัตรำกำรขยำยตัว
ของรำยได้ภำคบริกำรเป้ ำหมำย ร้อยละ 4 (ธรุกจิ ซอฟต์แวร์ ธุรกิจสิง่ พิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
ธุรกิจโฆษณำ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสุขภำพและควำมงำม ธุรกิจบริหำรจัดกำรโรงแรม
ธุรกิจก่อสร้ำงและเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจ Digital Content ธุรกิจ Creative and Culture)

577,759,700 บาท
205,938,700 บำท
205,938,700 บาท
205,938,700 บำท
371,821,000 บำท

6.1.2.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 พัฒนาส่งเสริมผูป้ ระกอบการและช่องทางการตลาดสินค้าและ
บริการเป้ าหมายระหว่างประเทศ

335,388,900 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 จำนวนผูป้ ระกอบกำรสินค้ำ/บริกำรเป้ ำหมำยทีไ่ ด้รบั กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ 31,500 รำย มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสินค้ำและบริกำรเป้ ำหมำย
ไม่นอ้ ยกว่ำ 16,000 ล้ำนบำท

335,388,900 บำท

6.1.2.2 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับสินค้าและ
ธุรกิจบริการเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ที่ 1 จำนวนฐำนข้อมูลธุรกิจบริกำรเป้ ำหมำย 4 ฐำนข้อมูล

36,432,100 บาท
36,432,100 บำท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้ำนบำท
หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
กระทรวงการต่างประเทศ
1. สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
โครงการ : โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ชย์
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการจัดทาเขตการค้าเสรี
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โครงการ : โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีทา้ ย พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

งบดาเนิ นงาน
5.8947
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
12.1050
8.7158
551.0442
23.1080
23.1080
23.1080

-

-

3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจ
บริการศักยภาพสูส่ ากล

-

-

โครงการ : โครงการพัฒนาผู ้ประกอบการสูเ่ ศรษฐกิจ
ยุคใหม่ (New Economy Academy)

-

4. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
โครงการ : โครงการหุนส่
้ วนยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนา
ตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมภิ าคใน CLMVT

527.9362
112.8181
112.8181
3.8600
3.8600

534.8637
112.8181
112.8181
3.8600
3.8600

-

325.1895
238.5386

325.1895
238.5386

-

-

86.6509

86.6509

-

-

-

86.0686
58.2243

86.0686
58.2243

โครงการ : โครงการฐานข้อมูลบริการศักยภาพไทย
โครงการ : โครงการจัดจ้างทีป่ รึกษาด้านการค้าการ
ลงทุนในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)

-

-

-

17.8443
10.0000

17.8443
10.0000

5. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการส่งเสริมประเทศไทยสูค่ วาม
เป็ นศูนย์กลางการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก

-

-

6.9275

-

6.9275

-

-

6.9275

-

6.9275

-

-

1.7883
1.7883

-

1.7883
1.7883

-

-

1.7883

-

1.7883

-

17.9997
17.9997

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการเพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ

5.8947
5.8947

12.1050
12.1050

6.9275
-

รวม
577.7597
23.1080
23.1080
23.1080

-
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หน่วย : ล้ำนบำท
หน่ วยงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการทาง
การแพทย์ เพือ่ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
บริการสุขภาพระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการบูรณาการการบริหารจัดการสถาน
ประกอบการเพือ่ ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนเพือ่
นาไปสูป่ ระชาคมโลกแบบครบวงจร

งบดาเนิ นงาน
3.2719

2.6228

งบลงทุน
-

12.1050

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
3.2719

-

-

14.7278
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8. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )
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9. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั จาแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการ
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ความร่วมมือทางการค้าการลงทุน เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 ความร่วมมือ/เรื่อง
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : สร้างความเป็ นหุน้ ส่วนการค้าและการลงทุนกับประเทศ
ในอนุ ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

577.7597
577.7597
205.9387
205.9387

ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการทีส่ นับสนุนการขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนทีบ่ รรลุเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

205.9387

1. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
1.1 สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพือ่ พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
กิจกรรม ส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพือ่ พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
2. กระทรวงพำณิชย์
2.1 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรจัดทำเขตกำรค้ำเสรี
กิจกรรม ศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำท่ำทีและประชุมเจรจำจัดทำควำมตกลงกำรค้ำเสรี
กิจกรรม เสริมสร้ำงควำมรู ค้ วำมเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกควำมตกลงกำรค้ำเสรี

23.1080
23.1080
23.1080
ร้อยละ

เรื่อง
รำย

70

23.1080

15
7,720

181.0424
112.8181
112.8181
63.4568
49.3613

2.2 สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรหุนส่
้ วนยุทธศำสตร์เพือ่ พัฒนำตลำดต่ำงประเทศและเศรษฐกิจ
ภูมภิ ำคใน CLMVT
กิจกรรม หุนส่
้ วนยุทธศำสตร์เพือ่ พัฒนำตลำดต่ำงประเทศและเศรษฐกิจภูมภิ ำคใน
CLMVT

68.2243
58.2243
แห่ง

4

โครงกำรที่ 2 : โครงกำรจัดจ้ำงทีป่ รึกษำด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
(สหรัฐอเมริกำ)
กิจกรรม จัดจ้ำงทีป่ รึกษำกำรค้ำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (สหรัฐอเมริกำ)
3. กระทรวงศึกษำธิกำร
3.1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพือ่ กำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน
ระหว่ำงประเทศ
กิจกรรม จัดประชุม/สัมมนำ (บูรณำกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน
กำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ)

งบประมาณ

58.2243
10.0000

สำขำ

3

10.0000
1.7883
1.7883
1.7883

โครงกำร

1

1.7883
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 : อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกสินค้าเป้ าหมาย ร้อยละ 1
(อัญมณี และเครื่องประดับ แฟชัน่ /ไลฟสไตล์ สมุนไพร เกษตรอินทรีย)์ /อัตราการขยายตัว
ของรายได้ภาคบริการเป้ าหมาย ร้อยละ 4 (ธรุกจิ ซอฟต์แวร์ ธุรกิจสิง่ พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม ธุรกิจ
ก่อสร้างและเกีย่ วเนื่ อง ธุรกิจ Digital Content ธุรกิจ Creative and Culture)

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

งบประมาณ
371.8210

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.2.1 : พัฒนาส่งเสริมผูป้ ระกอบการและช่องทางการตลาดสินค้า
และบริการเป้ าหมายระหว่างประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนผู ้ประกอบการสินค้า/บริการเป้ าหมายทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 31,500 ราย มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของสินค้าและบริการ
เป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 16,000 ล้านบาท

335.3889

1. กระทรวงพำณิชย์
1.1 กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมสินค้ำและธุรกิจบริกำรศักยภำพสูส่ ำกล
กิจกรรม พัฒนำและส่งเสริมสินค้ำและธุรกิจบริกำรศักยภำพสูส่ ำกล
โครงกำรที่ 2 : โครงกำรพัฒนำผู ้ประกอบกำรสูเ่ ศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy
Academy)

332.1170
325.1895
238.5386
238.5386
86.6509

กิจกรรม พัฒนำผู ้ประกอบกำรสูเ่ ศรษฐกิจยุคใหม่ (New Ecomomy Academy)

335.3889

รำย

1,500

รำย

30,000

1.2 สถำบันวิจยั และพัฒนำอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรกำรส่งเสริมประเทศไทยสูค่ วำมเป็ นศูนย์กลำงกำรผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับโลก
กิจกรรม เตรียมงำนประชุม / กำรจัดประชุม World Jewellery Confederation
CIBJO Congress 2017

6.9275
6.9275
คน

100

2. กระทรวงสำธำรณสุข
2.1 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ เพือ่ ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพระหว่ำงประเทศ
กิจกรรม พัฒนำศักยภำพกำรบริกำรทำงกำรแพทย์เพือ่ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพระหว่ำงประเทศ

6.9275
3.2719
3.2719
3.2719

แห่ง

84

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.2.2 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับสินค้าและธุรกิจ
บริการเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนฐานข้อมูลธุรกิจบริการเป้ าหมาย 4 ฐานข้อมูล
1. กระทรวงพำณิชย์
1.1 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรศึกษำธุรกิจบัญชีทำ้ ย พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ. 2542
กิจกรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพือ่ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ผู ้ประกอบกำรไทย

86.6509

3.2719
36.4321
36.4321
21.7043
3.8600
3.8600

รำยกำรธุรกิจ

20

3.8600
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
1.2 สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรฐำนข้อมูลบริกำรศักยภำพไทย
กิจกรรม ฐำนข้อมูลบริกำรศักยภำพไทย
2. กระทรวงสำธำรณสุข
2.1 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรสถำนประกอบกำรเพือ่ ให้บริกำร
สุขภำพแก่ประชำชนเพือ่ นำไปสูป่ ระชำคมโลกแบบครบวงจร
กิจกรรม ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรสถำนประกอบกำร
เพือ่ ให้บริกำรสุขภำพแก่ประชำชนเพือ่ นำไปสูป่ ระชำคมโลกแบบครบวงจร

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

สำขำ

1

ฐำนข้อมูล

2

งบประมาณ
17.8443
17.8443
17.8443
14.7278
14.7278
14.7278
14.7278
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้างศักยภาพการแข่งขัน
การส่งออกสินค้าและบริการ
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ความร่วมมือทางการค้าการลงทุน เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 ความร่วมมือ/เรื่อง
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : สร้างความเป็ นหุน้ ส่วนการค้าและการลงทุนกับประเทศในอนุ ภมู ิภาค ภูมิภาค
และนานาประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : โครงการที่สนับสนุ นการขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนที่บรรลุเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
กระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
โครงการ : โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาความเป็ นหุน้ ส่วนด้านการค้าและการ
ลงทุนกับประเทศยุทธศาสตร์ (สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ป่ นุ สหภาพยุโรป และอินเดีย)
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก
(APEC) เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green SMEs)

23,108,000 บาท
23,108,000 บาท
7,350,000 บาท

2,920,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาบรรยากาศการลงทุนของไทยผ่านการจัดทารายงาน Investment
Policy Review ขององค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

9,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความร่วมมือในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา้ โขงผ่านการประชุมภาคธุรกิจ
ACMECS คู่ขนานกับการประชุมผูน้ า ACMECS ครัง้ ที่ 8

3,838,000 บาท

กระทรวงพาณิ ชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการจัดทาเขตการค้าเสรี
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเขตการค้าเสรี
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
โครงการ : โครงการหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมภิ าคใน CLMVT
โครงการ : โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างทีป่ รึกษาการค้าการลงทุนในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)

112,818,100
112,818,100
31,136,800
81,681,300

บาท
บาท
บาท
บาท

58,224,300
58,224,300
58,224,300
10,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายจัดประชุม/สัมมนา
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 : อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกสินค้าเป้ าหมาย ร้อยละ 1 (อัญมณี และเครื่องประดับ แฟชัน่ /
ไลฟสไตล์ สมุนไพร เกษตรอินทรีย )์ /อัตราการขยายตัวของรายได้ภาคบริการเป้ าหมาย ร้อยละ 4
(ธรุกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจ
บริหารจัดการโรงแรม ธุรกิจก่อสร้างและเกี่ยวเนื่ อง ธุรกิจ Digital Content ธุรกิจ Creative and Culture)
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.2.1 : พัฒนาส่งเสริมผูป้ ระกอบการและช่องทางการตลาดสินค้าและบริการเป้ าหมาย
ระหว่างประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนผูป้ ระกอบการสินค้า/บริการเป้ าหมายที่ได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
31,500 ราย มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของสินค้าและบริการเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 16,000 ล้านบาท
กระทรวงพาณิ ชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก (Jewelry Hub)
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจเพือ่ เจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ระบบให้คาปรึกษาทางการค้าบูรณาการเชิงลึกและ Mobile Application
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ระบบ
(2) จัดตัง้ ศูนย์อบรมการค้าผ่านระบบดิจติ อล
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ศูนย์
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผูป้ ระกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Ecomomy Academy)
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการการส่งเสริมประเทศไทยสู่ความเป็ นศูนย์กลางการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับโลก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

1,788,300
1,788,300
1,788,300
1,788,300

บาท
บาท
บาท
บาท

238,538,600 บาท
238,538,600 บาท
29,580,400 บาท
113,850,000
28,582,900
66,525,300
86,650,900
86,650,900
7,176,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
2,176,800 บาท
79,474,100 บาท

6,927,500
6,927,500
6,927,500
6,927,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางบริการ
สุขภาพระหว่างประเทศ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

3,271,900
3,271,900
3,271,900
3,271,900

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.2.2 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับสินค้าและธุรกิจบริการเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จานวนฐานข้อมูลธุรกิจบริการเป้ าหมาย 4 ฐานข้อมูล
กระทรวงพาณิ ชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โครงการ : โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีทา้ ย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
1. งบรายจ่ายอื่น

3,860,000 บาท
3,860,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาธุรกิจบัญชีท ้ายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
โครงการ : โครงการฐานข้อมูลบริการศักยภาพไทย
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายฐานข้อมูลบริการศักยภาพไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการบูรณาการการบริหารจัดการสถานประกอบการเพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
เพื่อนาไปสู่ประชาคมโลกแบบครบวงจร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าประชาสัมพันธ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

บาท
บาท
บาท
บาท

3,860,000 บาท

17,844,300 บาท
17,844,300 บาท
17,844,300 บาท

14,727,800 บาท
2,622,800 บาท
2,622,800 บาท
182,800 บาท
2,440,000 บาท
12,105,000 บาท
12,105,000 บาท
12,105,000 บาท
12,105,000 บาท
2,620,000 บาท

2,040,000 บาท
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(3) ซอฟต์แวร์ระบบสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

2,145,000 บาท

(4) ซอฟต์แวร์ระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,200,000 บาท

(5) ซอฟต์แวร์ระบบสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

2,100,000 บาท

(6) ระบบบริหารจัดการสถานประกอบการเพือ่ ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
เพือ่ นาไปสู่ประชาคมโลกแบบครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

2,000,000 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
7,076,398,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
8,474,822,900 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาศักยภาพ มีความมันคงในชี
่
วติ และมีครอบครัวทีอ่ บอุ่นเข้มแข็ง
มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเตรียมความพร้อมครอบครัวก่อนมีบตุ ร ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัย
ให้เหมาะสมกับพัฒนาการ เพิม่ คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียน
กลุม่ เสีย่ งให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น ป้ องกันปัญหาความรุนแรงทีม่ ี
ต่อเด็กในวัยเรียน ส่งเสริมเด็กวัยรุ่น/นักศึกษาให้มที กั ษะชีวติ และทักษะการทางาน มีภูมคิ ุม้ กันพร้อมสู่การเป็ นผูใ้ หญ่
ทีม่ คี ุณภาพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอย่างยังยื
่ น เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจน
ส่งเสริมการมีงานทาในผูส้ ูงอายุเพือ่ ความมันคงในชี
่
วติ
2. ขอบเขตการดาเนิ 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 าเนินการ : ทัวประเทศ
่
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชาชนมีทกั ษะและความมันคงในการด
่
ารงชีวติ อันจะนาไปสู่ความอยู่ดมี สี ุขอย่างยังยื
่ น
4. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง : 6 กระทรวง 29 หน่วยงาน

5. แผนการเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
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ยุทธศาสตร์ดา้ น : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ

เป้ าหมายที่ 2 : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถเพิม่ ขึ้น

เป้ าหมายที่ 5 : สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สือ่ มวลชน และภาคเอกชน

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
5.1: ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้นึ
5.2: ประชากรอายุ 13 ปี ข้นึ ไป มีการปฏิบตั ติ ามหลักคาสอนทางศาสนาเพิม่ ขึ้น

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

2.1: เด็กมีพฒั นาการสมวัยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
2.2: คะแนน IQ เฉลีย่ ไม่ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.3: เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.4: ผูท้ ไ่ี ด้รบั การรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพและผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติมจี านวนเพิม่ ขึ้น
2.5: การมีงานทาของผูส้ ูงอายุ (อายุ 60-69 ปี ) เพิม่ ขึ้น

เป้ าหมายที่ 1 : คนไทยมีศกั ยภาพ
ตลอดช่วงวัย

เป้ าหมายที่ 2 : คนไทยทุกช่วงวัยมีความมันคง
่
ในชีวติ

เป้ าหมายที่ 3 : คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรม

471

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
งบประมาณปี 2561 จานวน 8,474.8229 ล้านบาท
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั
แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์
(สานักงานปลัดกระทรวง)

งบประมาณ

เป้ าหมายที่ 1 : คนไทยมีศกั ยภาพตลอดช่วงวัย
ตัวชี้วดั ที่ 1.1. : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีศกั ยภาพเพิม่ ขึ้น
..............................................................................................................................................................................................
แนวทางที่ 1.1.2 : สนับสนุ นการศึกษาทีม่ คี ุณภาพให้ความรูแ้ ละทักษะชีวติ
(เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

แนวทางที่ 1.1.3 : ส่งเสริมทักษะชีวติ และ
ทักษะการทางาน (เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี )

แนวทางที่ 1.1.4 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
(วัยแรงงาน 15-59 ปี )

แนวทางที่ 1.1.5 : พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถ การทางานและ
การดารงชีวติ (ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป)

เด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51

เด็กไทยมี IQ เฉลีย่
ไม่ตา่ กว่า 100 และมี EQ ไม่ตา่
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

เด็กไทยสูงดี
สมส่วน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 66

ร้อยละ 45 ของเด็ก
วัยเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์

เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 ได้รบั การ
พัฒนาทักษะชีวติ หรือทักษะการทางาน

ร้อยละ 85 ของแรงงานที่
สาเร็จการฝึ กอบรมได้ตาม
มาตรฐานการฝึ ก

ร้อยละ 28 ของวัย
ทางานมีพฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์

ร้อยละ 55 คนวัย
ทางานมี BMI
ปกติ

ร้อยละ 80 ของการ
พัฒนาทักษะกายใจ
ของผูส้ ูงอายุ

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย
กระทรวง ศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต
2. กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย
2. กรมควบคุมโรค
3. สานักงานปลัด
สาธารณสุข
กระทรวง ศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัย
นเรศวร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต

1กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
กระทรวง ศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

กระทรวง
สาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค
2. กรมอนามัย
3. กรมสุขภาพจิต
4. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
5. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครอง
แรงงาน

กระทรวง
สาธารณสุข
1. กรมอนามัย

งบประมาณ
3,009.4731 ล ้านบาท

งบประมาณ
11.2704 ล ้านบาท

งบประมาณ
254.5975 ล ้านบาท

งบประมาณ
260.8581 ล ้านบาท

งบประมาณ
177.9892 ล ้านบาท

งบประมาณ
10.7400 ล ้านบาท

แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )
เด็กทีม่ พี ฒั นาการสมวัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

การตัง้ ครรภ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 60

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. กรมการแพทย์
3. กรมควบคุมโรค
4.กรมสุขภาพจิต
5.กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
2. กรมอนามัย

4. กรมสุขภาพจิต
5. กรมอนามัย
งบประมาณ
4,053.2264 ล ้านบาท

งบประมาณ
10.1430 ล ้านบาท

งบประมาณ
42.9362 ล ้านบาท

งบประมาณ
87.0437 ล ้านบาท

ร้อยละ 40 ของ
พฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์

ผูส้ ูงอายุทต่ี อ้ งการ
ทางานและมีงานทา
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการ
ผูส้ ูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย

กระทรวง
สาธารณสุข
1. สานักปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข
2. กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

กระทรวงแรงงาน
1.กรมการจัดหางาน
2 กรมพัฒนาฝี มอื
แรงงาน
กระทรวงศึกษา
มหาวิทยาลัย
1. หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

งบประมาณ
40.9639 ล ้านบาท

งบประมาณ
49.9761 ล ้านบาท

งบประมาณ
47.3185 ล ้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 2 : คนไทยทุกช่วงวัยมีความมันคงในชี
่
วติ

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีความมันคงในชี
่
วติ
ตัวชี้วดั

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

แนวทางที่ 2.1.1 : สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ นคน
ไทยทีม่ คี วามมันคงในชี
่
วติ (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )

แนวทางที่ 2.1.2 : พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง
ให้เด็กวัยเรียนมีความมัน่ คงในชีวติ
(เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

แนวทางที่ 2.1.3 : พัฒนาโอกาสในการศึกษา
ระดับสูงและประสบการณ์การทางาน
(เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี )

แนวทางที่ 2.1.4 : สร้างความมัน่ คงในชีวติ ให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี )

ร้อยละศูนย์เด็กเล็กทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

ร้อยละ 80 ของเด็กป่ วยและ
ด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาปกติ

สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษา
ทีส่ ูงขึ้นร้อยละ 66

ร้อยละ 73 ของแรงงานที่
ได้รบั การบรรจุงานใน
ประเทศ

สัดส่วนผูอ้ ยู่ในระบบประกัน
ทางสังคมต่อกาลังแรงงาน
ร้อยละ 4

ร้อยละ 40 ของกลุม่ วัย
แรงงานเข้าถึงระบบบริการ
อาชีวอนามัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1.กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

กระทรวงแรงงาน
1. สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
2. กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ
3.9648 ล ้านบาท

งบประมาณ
10.7118 ล ้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์
(สานักงานปลัดกระทรวง)

งบประมาณ

งบประมาณ
64.6997 ล ้านบาท

งบประมาณ
3.8605 ล ้านบาท

งบประมาณ
6.2250 ล ้านบาท

งบประมาณ
15.4663 ล ้านบาท

แนวทางที่ 2.1.5 : สร้างความมัน่ คงในชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
(ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป)

ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุเข้าถึง
สิทธิบริการทางสังคมได้

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ
82.2665 ล ้านบาท

ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์

งบประมาณ
6.5794 ล ้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 3 : คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน

แนวทางที่ 3.1.1 : ส่งเสริมความอบอุ่นให้เด็กปฐมวัย
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )

ร้อยละที่ลดลงของความรุนแรงในครอบครัว
ที่กระทาต่อเด็กปฐมวัยร้อยละ 7

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย

แนวทางที่ 3.1.2 : ส่งเสริมรากฐานจริยธรรม คุณธรรมเพือ่ ความอยู่ดี
มีสุข (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

แนวทางที่ 3.1.3 : เสริมสร้างภูมคิ ุม้ กันเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและการก้าวสูก่ ารเป็ นผูใ้ หญ่
(เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี )

ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การ
เสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม
ร้อยละ 70

ร้อยละ 30 ของโรงเรียนที่มี
การจัดการเรียนรูเ้ พศวิถี
ศึกษาอย่างเหมาะสม

อัตราการคลอดในมารดาอายุ
15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ
15–19 ปี พันคน

เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจาก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
สามารถกลับไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้
อย่างปกติสุขไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

กระทรวงสาธารณสุข
1.กรมอนามัย

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. กรมอนามัย

กระทรวงยุติธรรม
1. กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน

กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมการศาสนา
2. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์
(สานักงานปลัดกระทรวง)

งบประมาณ

งบประมาณ
18.2903 ล ้านบาท

งบประมาณ
41.5866 ล ้านบาท

งบประมาณ
10.7106 ล ้านบาท

งบประมาณ
115.6997 ล ้านบาท

แนวทางที่ 3.1.4 : ส่งเสริมความ
อบอุ่นในครอบครัวสาหรับวัย
แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี )

แนวทางที่ 3.1.5 : เสริมสร้างคุณค่า
และความอบอุ่นในวัยผูส้ ูงอายุ
(วัยสูงอายุ 60 ปี ข้ นึ ไป)

ร้อยละ 80 ของเยาวชน
กลุ่มเป้ าหมายได้รบั การปลูก
ผังคุณธรรมจริยธรรมและมี
ทัศนคติท่ดี ขี ้นึ ต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคม

ดัชนีความอบอุ่นครอบครัว
ร้อยละ 100

ผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิก
NCD มีภาวะซึมเศร้าลดลง
ร้อยละ 10

กระทรวงวัฒนธรรม
1. ศูนย์คุณธรรม(องค์การ
มหาชน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์
1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กระทรวงศึกษาธิการ
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต

2.กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมควบคุมโรค

งบประมาณ
3.4500 ล ้านบาท

งบประมาณ
11.4573 ล ้านบาท

งบประมาณ
13.9180 ล ้านบาท

งบประมาณ
9.4003 ล ้านบาท
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6. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงาน และงบประมาณ
6.1 เป้ าหมายที่ 1 คนไทยมีศกั ยภาพตลอดช่วงวัย
6.1.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
6.1.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย
(เด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 เด็กทีม่ พี ฒั นาการสมวัย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วดั ที่ 2 การตัง้ ครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 60
ตัวชี้วดั ที่ 3 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51
6.1.1.2 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 สนับสนุ นการศึกษาที่มีคุณภาพให้ความรูแ้ ละทักษะชีวิต
(เด็กวัยเรียน 5 - 14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 เด็กไทยมี IQ เฉลีย่ ไม่ตา่ กว่า 100 และมี EQ ไม่ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70
ตัวชี้วดั ที่ 2 เด็กไทยสูงดีสมส่วน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 66
ตัวชี้วดั ที่ 3 ร้อยละ 45 ของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
6.1.1.3 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะการทางาน
(เด็กวัยรุน่ 15 - 21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 ได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ หรือทักษะการทางาน
6.1.1.4 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 พัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง
(วัยแรงงาน 15 - 59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 85 ของแรงงานทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึ ก
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละ 28 ของวัยทางาน มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวชี้วดั ที่ 3 ร้อยละ 55 คนวัยทางานมี BMI ปกติ
6.1.1.5 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 5 พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถการทางานและ
การดารงชีวิต (ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจของผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวชี้วดั ที่ 3 ผูส้ ูงอายุทต่ี อ้ งการทางานและมีงานทาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
6.2 เป้ าหมายที่ 2 คนไทยทุกช่วงวัยมีความมัน่ คงในชีวิต
6.2.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีความมัน่ คงในชีวติ
6.2.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ นคนไทยที่มีความมัน่ คง
ในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70
6.2.1.2 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงให้เด็กวัยเรียน
มีความมัน่ คงในชีวิต (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 80 ของเด็กป่ วยและด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาปกติ

8,056,536,100 บาท
8,056,536,100 บาท
4,106,305,600 บาท
4,053,226,400
10,143,000
42,936,200
3,107,787,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,009,473,100 บาท
11,270,400 บาท
87,043,700 บาท
254,597,500 บาท
254,597,500 บาท
449,587,300 บาท
260,858,100
177,989,200
10,740,000
138,258,500

บาท
บาท
บาท
บาท

40,963,900
49,976,100
47,318,500
193,774,000
193,774,000
64,699,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

64,699,700 บาท
3,860,500 บาท
3,860,500 บาท
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6.2.1.3 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 พัฒนาโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การ
ทางาน (เด็กวัยรุน่ 15-21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีส่ ูงขึ้น ร้อยละ 66
6.2.1.4 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 สร้างความมัน่ คงในชีวิตให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 73 ของแรงงานทีไ่ ด้รบั การบรรจุงานในประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 2 สัดส่วนผูอ้ ยู่ในระบบประกันทางสังคมต่อกาลังแรงงาน ร้อยละ 4
ตัวชี้วดั ที่ 3 ร้อยละ 40 ของกลุม่ วัยแรงงานเข้าถึงระบบบริการอาชีวอนามัยทีม่ คี ุณภาพ
6.2.1.5 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 5 สร้างความมัน่ คงในชีวิตของผูส้ ูงอายุ(ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคมได้
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้
6.3 เป้ าหมายที่ 3 คนไทยมีครอบครัวอบอุน่ เข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรม
6.3.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น
6.3.1.1 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 ส่งเสริมความอบอุน่ เด็กปฐมวัย (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละทีล่ ดลงของความรุนแรงในครอบครัวทีก่ ระทาต่อเด็กปฐมวัย ร้อยละ 7
6.3.1.2 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 ส่งเสริมรากฐานจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสขุ
(เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

6,225,000 บาท
6,225,000
30,142,900
15,466,300
3,964,800
10,711,800
88,845,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

82,266,500
6,579,400
224,512,800
224,512,800
18,290,300
18,290,300
52,297,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ ุม้ กันกันทางสังคมร้อยละ 70
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละ 30 ของโรงเรียนทีม่ กี ารจัดการเรียนรูเ้ พศวิถศี ึกษาอย่างเหมาะสม
6.3.1.3 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 เสริมสร้างภูมิคมุ ้ กันเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การก้าวสูก่ ารเป็ นผูใ้ หญ่ (เด็กวัยรุน่ 15-21 ปี )

41,586,600 บาท
10,710,600 บาท
130,607,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ
15-19 ปี พันคน

115,699,700 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถ
กลับไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70

3,450,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 3 ร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุม่ เป้ าหมายได้รบั การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
มีทศั นคติทด่ี ขี ้นึ ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

11,457,300 บาท

6.3.1.4 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 ส่งเสริมความอบอุน่ ในครอบครัวสาหรับวัยแรงงาน
(วัยแรงงาน 15-59 ปี )

13,918,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ดัชนีความอบอุ่นครอบครัว ร้อยละ 100
6.3.1.5 แนวทางการดาเนิ นงานที่ 5 เสริมสร้างคุณค่าและความอบอุน่ ในวัยผูส้ ูงอายุ
(ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป)

13,918,000 บาท
9,400,300 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 ผูส้ ูงอายุทม่ี ารับบริการในคลินิก NCD มีภาวะเศร้าลดลง ร้อยละ 10

9,400,300 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย

หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การ
พัฒนา
ศัโครงการ
กยภาพตามช่
วงวัย กและเยาวชนได้รบั
: โครงการเด็

งบดาเนิ นงาน
1,045.9803

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
7,313.0747
115.7679

รวม
8,474.8229

348.9913

-

2,455.2706

10.2250

2,814.4869

158.9450
64.1739

-

2,349.0156
2,331.2156

10.2250
4.0000

2,518.1856
2,399.3895

46.8997

-

17.8000

6.2250

70.9247

47.8714

-

17.3639
17.3639

-

การเสริมสร้างความมันคงในชี
่
วติ
โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั
การเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กัน
2. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามมันคงในชี
่
วติ
โครงการ : โครงการผูส้ ูงอายุได้รบั การส่งเสริม
ให้เข้าถึงสิทธิ

-

-

-

47.8714

62.8000
-

-

80.1639
17.3639

-

62.8000

-

62.8000

3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม

164.7161
9.6458

-

35.9550
-

-

200.6711
9.6458

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของสตรีและครอบครัว

155.0703

-

35.9550

-

191.0253

7.9663
7.9663

-

7.5000
7.5000

-

15.4663
15.4663

4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัย
ได้รบั การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
การสร้างความมันคง
่ และพัฒนาทักษะชีวติ
กระทรวงยุติธรรม
1. กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบาบัด
ทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนทีม่ ปี ญั หา
สุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง
โครงการ : โครงการสมาธิเพือ่ การพัฒนาจิตใจเด็ก
และเยาวชนหลักสูตรจุลลสาสมาธิ

-

-

-

3.4500
3.4500
0.8000
2.1400

3.4500
3.4500
0.8000
2.1400

-

-

-

0.5100

0.5100
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หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย

หน่ วยงาน
กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

งบดาเนิ นงาน
40.3103
-

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
76.3248
3.9648
3.9648

รวม
116.6351
3.9648
3.9648

2. กรมการจัดหางาน
โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้
ผู ้สูงอายุ

17.3734
9.3032

-

-

-

17.3734
9.3032

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจ้างงานผูส้ ูงอายุ
ในอาชีพทีเ่ หมาะสมกับวัยและประสบการณ์

8.0702

-

-

-

8.0702

3. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุม่ เป้ าหมาย
เฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ

-

-

-

72.3600
54.0000

72.3600
54.0000

โครงการ : โครงการฝึ กอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพือ่
เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ

-

-

-

18.3600

18.3600

4. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็ก
เล็กวิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

22.9369
14.8829

-

-

-

22.9369
14.8829

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงาน
สูงอายุ (60 ปี ข้นึ ไป)

2.9670

-

-

-

2.9670

โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ แรงงานสูงอายุ

3.0370

-

-

-

3.0370

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ แรงงานและครอบครัว

2.0500

-

-

-

2.0500

กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมการศาสนา
โครงการ : โครงการศาสนิกชนกลุม่ เป้ าหมายได้นา
พลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กัน
ทางสังคม

-

-

49.5661
37.5600
37.5600

-

49.5661
37.5600
37.5600

2. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ
โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซือ่ ตรง
ของผู ้นานักศึกษา

-

-

12.0061
3.7027
2.0546

-

12.0061
3.7027
2.0546

โครงการ : โครงการสมดุลชีวติ สนิทกับครอบครัว
โครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรมนาสู่
นวัตกรรมสังคม

-

-

2.2222
4.0266

-

2.2222
4.0266

481

หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย

หน่ วยงาน
งบดาเนิ นงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวติ
ด้วยการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

-

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4,808.2380
25.7681
4,766.7461
15.3628
4,766.7461
15.3628
5.9272
5.9272
0.6013
0.6013
1.5868
1.5868
1.9050
1.9050

-

2.9796
2.9796
10.5365
10.5365
1.0000
1.0000
25.9272
25.9272
1.0486
1.0486
-

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
10. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั
บริการด้านสุขภาพทีเ่ หมาะสม

656.6787
242.1412
45.0648

-

โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยเรียนและวัยรุ่นแบบ
บูโครงการ
รณาการ: โครงการพัฒนาและสร้างเสริม

86.5587

-

65.0104
45.5073

0.3850
0.3850
-

รวม
4,834.0061
4,782.1089
4,766.7461
15.3628
5.9272
5.9272
0.6013
0.6013
1.5868
1.5868
1.9050
1.9050
0.3850
0.3850
2.9796

-

2.9796
10.5365
10.5365
1.0000
1.0000
25.9272
25.9272
1.0486
1.0486
656.6787
242.1412
45.0648

-

-

86.5587

-

-

-

65.0104

-

-

-

45.5073

ศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยทางานแบบบูรณาการ
โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยสูงอายุแบบบูรณาการ
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หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย

หน่ วยงาน
2. กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพ
ประชาชนตามช่วงวัย

งบดาเนิ นงาน
21.9212
15.7017

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
21.9212
15.7017

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชน
ตามช่วงวัยกลุม่ ในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย

6.2195

-

-

-

6.2195

3. กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมคิ มุ ้ กันโรค
ในกลุม่ วัยเด็ก

89.9000
7.0000

-

-

-

89.9000
7.0000

โครงการ : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และพัฒนาทักษะชีวติ ในกลุม่ วัยเรียน

16.7000

-

-

-

16.7000

โครงการ : โครงการพัฒนาขับเคลือ่ นกฎหมายและ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในกลุม่ วัยรุ่น

5.7000

-

-

-

5.7000

โครงการ : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
ไม่ตดิ ต่อเรื้อรังและปัจจัยเสีย่ งในกลุม่ วัยทางาน

60.5000

-

-

-

60.5000

4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

4.4688
4.4688

-

-

-

4.4688
4.4688

5. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตาบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เพือ่ สร้างเสริม
สุขภาพและลดพฤติกรรมเสีย่ งในวัยทางาน

36.5398
36.5398

-

-

-

36.5398
36.5398

6. กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้าง
ศักยภาพตามช่วงวัย

63.7272
40.2096

-

-

-

63.7272
40.2096

โครงการ : โครงการ สร้างความเข้มแข็งและ
ความอบอุน่ ของครอบครัวไทย

7.4953

-

-

-

7.4953

โครงการ : โครงการสร้างความมันคงตามช่
่
วงวัย
7. กรมอนามัย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะ
ในชีวติ

16.0223
197.9805
57.0129

-

-

-

16.0223
197.9805
57.0129

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกลุม่ เป้ าหมายทีเ่ หมาะสม

140.9676

-

-

-

140.9676

8. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี)
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9. เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั จาแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

งบประมาณ

กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : คนไทยมีศกั ยภาพตลอดช่วงวัย
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการ
สมวัย
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กทีม่ พี ฒั นาการสมวัย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรม การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
2. กระทรวงแรงงาน
2.1 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรนิ ธรราช
วิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

หน่ วยนับ

คน

545,410

กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวติ บุตรของผูใ้ ช้แรงงาน
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัย

คน

1,600

คน

573,428

3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
4. กระทรวงสาธารณสุข
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั บริการด้านสุขภาพ
ทีเ่ หมาะสม

จานวน
8,474.8229
8,056.5361
8,056.5361
4,106.3056
4,053.2264
2,153.6016
2,153.6016
2,153.6016
2,153.6016
14.8829
14.8829
14.8829
14.8829
1,783.2800
1,782.8950
1,782.8950
1,782.8950
0.3850
0.3850
0.3850
101.4619
45.0648
45.0648

คน

100

กิจกรรม การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ สตรีและเด็ก
ปฐมวัย
4.2 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
กลุม่ ในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย

เขต

12

45.0648
3.7647
3.7647

กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยกลุม่ ในครรภ์
4.3 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
และสร้างเสริมภูมคิ มุ ้ กันโรคในกลุม่ วัยเด็ก

แห่ง

70

3.7647
7.0000
7.0000
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานป้ องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
และสร้างเสริมภูมคิ มุ ้ กันโรคในกลุม่ วัยเด็ก
4.4 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยเด็ก
4.5 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
ทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย
ตัวชี้วดั ที่ 2 : การตัง้ ครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 60
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
กลุม่ ในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย
กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยกลุม่ แรกเกิด/ปฐมวัย
1.2 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
ทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย
ตัวชี้วดั ที่ 3 : เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
ทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒั นาการสมวัย
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.2 : สนับสนุ นการศึกษาที่มีคุณภาพให้ความรู แ้ ละ
ทักษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5 - 14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กไทยมี IQ เฉลีย่ ไม่ตา่ กว่า 100 และมี EQ ไม่ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
แห่ง

งบประมาณ

จานวน
30,045

7.0000
19.0072
19.0072
19.0072
26.6252
26.6252

ราย

47,000

โครงการ

1

26.6252
10.1430
10.1430
2.4548
2.4548

คน

5,000

2.4548
7.6882
7.6882

โครงการ

1

คน

3,000

7.6882
42.9362
25.9272
25.9272
25.9272
25.9272
17.0090
17.0090
17.0090

โครงการ

1

17.0090
3,107.7872
3,009.4731
2,986.4379
2,983.8511
2,983.8511
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา
1.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม โครงการพัฒนาความรู แ้ ละทักษะชีวติ สาหรับวัยเรียน
1.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยเรียน
2.2 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
ทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริมเด็กวัยเรียนได้รบั การศึกษาทีม่ คี ุณภาพได้รบั การพัฒนา

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
คน

งบประมาณ

จานวน
1,019,483

คน

1,148

โครงการ

4

ราย

18,000

โครงการ

1

2,983.8511
1.5868
1.5868
1.5868
1.0000
1.0000
1.0000
23.0352
13.3124
13.3124
13.3124
9.7228
9.7228
9.7228

ความรูแ้ ละทักษะชีวติ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : เด็กไทยสูงดีสมส่วน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 66
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
ทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริมเด็กวัยเรียนได้รบั การศึกษาทีม่ คี ุณภาพได้รบั การพัฒนา

11.2704
11.2704
11.2704
11.2704
โครงการ

1

11.2704

ความรูแ้ ละทักษะชีวติ
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 45 ของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยเรียน
และวัยรุ่นแบบบูรณาการ
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกลุม่ เด็กวัยเรียน (5-14 ปี )

คน

720

เขต

12

87.0437
0.6013
0.6013
0.6013
0.6013
86.4424
46.7424
46.7424
46.7424
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.2 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวติ
ในกลุม่ วัยเรียน
กิจกรรม พัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และทักษะชีวติ ในกลุม่ วัยเรียน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ

งบประมาณ

จานวน
16.7000
16.7000

หน่วยงาน

439

2.3 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ เป้ าหมายทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริมเด็กวัยเรียนได้รบั การศึกษาทีม่ คี ุณภาพได้รบั การพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะชีวติ

16.7000
23.0000
23.0000

โครงการ

1

23.0000

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.3 : ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะการทางาน
(เด็กวัยรุ่น 15 - 21 ปี )

254.5975

ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 ได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ หรือทักษะ
การทางาน

254.5975

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรม การส่งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวติ เด็กและเยาวชน
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม ส่งเสริมทักษะชีวติ และทักษะการทางาน
3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยรุ่น
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.4 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง
(วัยแรงงาน 15 - 59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 85 ของแรงงานทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึ ก
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสตรีและครอบครัว
กิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

245.7879
245.7879
245.7879
245.7879
2.5096
2.5096
2.5096
2.5096
6.3000
6.3000
6.3000
6.3000
449.5873

คน

301,500

คน

1,000

ราย

10,000

คน

12,400

260.8581
191.0253
191.0253
191.0253
191.0253
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2. กระทรวงแรงงาน
2.1 กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ
กิจกรรม ฝึ กอบรมแรงงานกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
3.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม การพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 28 ของวัยทางาน มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
1. กระทรวงแรงงาน
1.1 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงาน
สูงอายุ
กิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ

งบประมาณ

จานวน
54.0000
54.0000
54.0000

คน

20,000

คน

3,880

คน

160

คน

6,000

54.0000
15.8328
15.3628
15.3628
15.3628
0.4700
0.4700
0.4700
177.9892
3.0370
3.0370
3.0370
3.0370

การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยทางาน
แบบบูรณาการ
กิจกรรม การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยทางาน
2.2 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังและ
ปัจจัยเสีย่ งในกลุม่ วัยทางาน
กิจกรรม พัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังและปัจจัยเสีย่ งในกลุม่ วัยทางาน

174.9522
65.0104
65.0104
เขต

12

65.0104
60.5000
60.5000

หน่วยงาน

823

60.5000

2.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตาบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสีย่ งในวัยทางาน
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น (อสม.)
เฝ้ าระวังสุขภาพกลุม่ วัยทางาน

36.5398
36.5398
ร้อยละ

100

36.5398

488

หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
2.4 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรม พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทางาน
2.5 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
ทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยแรงงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 55 คนวัยทางานมี BMI ปกติ
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
ทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยแรงงานอย่างต่อเนื่อง

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ

งบประมาณ

จานวน

แห่ง

300

โครงการ

1

11.3120
10.7400
10.7400
10.7400
10.7400

โครงการ

1

10.7400
138.2585

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.5 : พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถการทางานและ
การดารงชีวิต (ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจของผูส้ ูงอายุ
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาให้มี
ความมันคงในชี
่
วติ
กิจกรรม การเสริมสร้างทักษะ
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ เป้ าหมาย
ทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู ค้ วามสามารถในการดารงชีวติ ผูส้ ูงอายุ

40.9639
17.3639
17.3639
17.3639
คน

7800

17.3639
23.6000
23.6000
23.6000

โครงการ

1

23.6000
49.9761
49.9761
45.5073
45.5073

เขต

12

45.5073
4.4688
4.4688

ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยสูงอายุ
แบบบูรณาการ
กิจกรรม การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยผูส้ ูงอายุ
1.2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน

1.5900
1.5900
1.5900
11.3120
11.3120

489

หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ผูส้ ูงอายุทต่ี อ้ งการทางานและมีงานทาเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 20
1. กระทรวงแรงงาน
1.1 กรมการจัดหางาน
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม สารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุทต่ี อ้ งการประกอบอาชีพหรือทางาน
กิจกรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม สร้างคุณค่าภูมปิ ญั ญาผูส้ ูงอายุ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการจ้างงานผูส้ ูงอายุในอาชีพทีเ่ หมาะสมกับวัย
และประสบการณ์

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ทีม

งบประมาณ

จานวน
500

4.4688
47.3185
35.7334
17.3734
9.3032
2.3344
3.7008
3.2680
8.0702

คน
คน
คน

15,600
3,440
860

คน

2,000

2.2972

กิจกรรม 1 อาเภอ 1 ภูมปิ ญั ญา
1.2 กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการฝึ กอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพือ่ เพิม่ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

คน

200

5.7730
18.3600
18.3600

กิจกรรม ฝึ กอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพือ่ เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานผูส้ ูงอายุภาคการเกษตรเพือ่ ความมันคง
่
ในชีวติ ทางด้านอาหาร

ร้อยละ

85

คน

500

18.3600
11.5851
10.5365
10.5365
10.5365

1

1.0486
1.0486
1.0486

กิจกรรม ส่งเสริมการมีงานทาของผูส้ ูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเทีย่ ว

2.2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม ดาเนินการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : คนไทยมีศกั ยภาพตลอดช่วงวัย
ตัวชี้วดั ที่1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 : ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคณ
ุ ภาพและการมีพฒั นาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กที่มีพฒั นาการสมวัย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(7) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
(8) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดระดับจังหวัด
(9) วัสดุสานักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการดาเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุปกรณ์ทส่ี าคัญสาหรับศูนย์เด็กเล็ก
(6) วัสดุสานักงาน

2,153,601,600
18,416,000
18,416,000
100,000
80,000
80,000
9,600,000
3,080,000
80,000
738,400
4,389,000
188,800
79,800
2,131,185,600
2,131,185,600
2,131,185,600
4,000,000

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

4,000,000 บาท

14,882,900 บาท
14,882,900
14,842,900
192,000
100,000
4,291,200
129,600
277,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว
(9) วัสดุอาหาร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไปรษณี ย ์
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
2) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยกลุม่ ในครรภ์
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค
ในกลุ
วัยเด็นกงาน
1. งบด่มาเนิ
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

100,000
50,000
9,653,100
40,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,782,895,000
1,782,895,000
1,782,895,000
1,043,639,000
739,256,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

385,000 บาท
385,000 บาท
385,000 บาท

45,064,800
45,064,800
45,064,800
34,044,800
11,020,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,764,700 บาท
3,764,700 บาท
3,764,700 บาท
3,764,700 บาท
7,000,000
7,000,000
7,000,000
2,029,100
1,200,000
1,270,900
2,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

19,007,200
19,007,200
19,007,200
19,007,200

บาท
บาท
บาท
บาท

26,625,200 บาท
26,625,200 บาท
26,625,200 บาท
4,450,100 บาท
1,000,000 บาท
2,074,800 บาท
14,600,300 บาท
4,500,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 : การตัง้ ครรภ์คณ
ุ ภาพ ร้อยละ 60
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยกลุม่ แรกเกิด/ปฐมวัย
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ

2,454,800 บาท
2,454,800 บาท
2,454,800 บาท
2,454,800 บาท
7,688,200 บาท
7,688,200 บาท
7,688,200 บาท
1,038,800 บาท
1,300,000 บาท
4,000,000 บาท
1,349,400 บาท
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ตัวชี้วดั 3 : เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา
ในด้านอาหารโภชนาการและการอนามัยตาบลสบตุย๋ อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 1 ชุด
2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(5) วัสดุหนังสือวารสารและตารา
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 : สนับสนุ นการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพให้ความรูแ้ ละทักษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5 - 14 ปี )

25,927,200
25,927,200
25,927,200
21,997,200

บาท
บาท
บาท
บาท

21,997,200 บาท
3,930,000 บาท

17,009,000 บาท
17,009,000 บาท
17,009,000 บาท
3,801,500 บาท
753,300 บาท
1,899,200 บาท
5,227,000 บาท
5,328,000 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กไทยมี IQ เฉลี่ยไม่ตา่ กว่า 100 และมี EQ ไม่ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
2) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการพัฒนาความรู แ้ ละทักษะชีวติ สาหรับวัยเรียน

2,983,851,100
2,983,851,100
2,983,851,100
1,855,459,100
1,128,392,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,586,800 บาท
1,586,800 บาท
1,586,800 บาท
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการคบเด็กสร้าง “สือ่ ” ปี ท่ี 2
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(5) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตารา
ตัวชี้วดั ที่ 2 : เด็กไทยสูงดีสมส่วน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 66
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(4) วัสดุหนังสือวารสารและตารา

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

บาท
บาท
บาท
บาท

13,312,400
13,312,400
13,312,400
13,312,400

บาท
บาท
บาท
บาท

9,722,800 บาท
9,722,800 บาท
9,722,800 บาท
1,062,200 บาท
667,200 บาท
1,170,400 บาท
3,465,000 บาท
1,308,000 บาท
2,050,000 บาท

11,270,400 บาท
11,270,400 บาท
11,270,400 บาท
1,200,000 บาท
1,394,000 บาท
3,126,400 บาท
5,550,000 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 45 ของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน
1. งบดาเนิ 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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละจัดการความรู ้
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ

601,300 บาท
601,300 บาท
601,300 บาท

46,742,400
46,742,400
46,742,400
35,722,400
11,020,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,700,000
16,700,000
16,700,000
2,839,100
2,216,900
650,000
3,350,000
820,500
3,153,500
3,670,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

23,000,000 บาท
23,000,000 บาท
23,000,000 บาท
7,070,000 บาท
3,600,000 บาท
1,100,000 บาท
11,230,000 บาท
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แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 : ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะการทางาน (เด็กวัยรุ่น 15 - 21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 ได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทางาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังเด็กและเยาวชนไทย
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาเด็กและเยาวชน
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
(8) วัสดุสานักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับอาเภอ กรุงเทพมหานคร และระดับชาติ
ในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชนสร้างสรรค์สงั คม
2) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพือ่ จัดกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ระดับตาบล
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการทักษะชีวติ และทักษะการทางานของเยาวชน
ในจังหวัดชุมพร ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย

245,787,900
45,757,900
45,757,900
1,265,400
11,000,000
7,741,800
12,178,600
3,954,900
2,923,500
3,977,700
2,310,000
406,000
200,030,000
200,030,000

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

44,530,000 บาท
155,500,000 บาท

2,509,600 บาท
2,509,600 บาท
2,509,600 บาท
2,509,600 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท

497

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง (วัยแรงงาน 15 - 59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 85 ของแรงงานที่สาเร็จการฝึ กอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึ ก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู แ้ ละฝึ กอาชีพ
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุม่ เสีย่ งในสถาบัน
(10) วัสดุสานักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุเวชภัณฑ์
(14) วัสดุอาหาร
(15) วัสดุการเกษตร
(16) วัสดุฝึกอาชีพ
(17) ค่าใช้จ่ายผูร้ บั การสงเคราะห์
(18) วัสดุการศึกษา
(19) วัสดุกีฬา
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว
3) เงินอุดหนุนการรวมกลุม่ เพือ่ การจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ

191,025,300
155,070,300
155,070,300
12,528,000
800,000
811,200
1,439,600
4,310,300
6,204,800
40,585,200
4,099,100
2,227,100
888,600
800,000
1,000,400
513,000
57,016,300
850,000
2,930,400
9,321,400
7,462,400
1,282,500
35,955,000
35,955,000
15,300,000
10,920,000
9,735,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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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กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทักษะแรงงานกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการจัดหลักสู ตรการดูแลผูส้ ู งอายุกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความรู ท้ กั ษะด้าน Internet of Things
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 28 ของวัยทางาน มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางานแบบบูรณาการ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

54,000,000 บาท
54,000,000 บาท
54,000,000 บาท

15,362,800 บาท
15,362,800 บาท
15,362,800 บาท
470,000
470,000
470,000
470,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,037,000 บาท
3,037,000
3,037,000
244,300
2,792,700

บาท
บาท
บาท
บาท

65,010,400
65,010,400
65,010,400
15,458,400
19,000,000
30,552,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยทางาน
1. งบดาเนิ 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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละจัดการความรู ้
(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยทางาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม
(5) วัสดุสานักงาน
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการประชาชนได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ

60,500,000
60,500,000
60,500,000
4,286,600
11,512,100
3,387,500
6,459,000
2,232,600
8,484,600
9,420,000
14,717,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

36,539,800 บาท
36,539,800 บาท
36,539,800 บาท
50,000 บาท
7,477,100 บาท
23,556,700 บาท
4,803,000 บาท
653,000 บาท
1,590,000
1,590,000
1,590,000
1,590,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,312,000 บาท
11,312,000 บาท
11,312,000 บาท
11,312,000 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 55 คนวัยทางานมี BMI ปกติ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(5) วัสดุหนังสือวารสารและตารา
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 5 : พัฒนาทักษะความรู ค้ วามสามารถการทางานและการดารงชีวิต

10,740,000 บาท
10,740,000 บาท
10,740,000 บาท
1,000,000 บาท
2,123,900 บาท
1,970,000 บาท
2,380,000 บาท
3,266,100 บาท

(ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจของผูส้ ูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาให้มีความมัน่ คงในชีวิต
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลือ่ นงานผูส้ ู งวัยใส่ใจลูกหลาน
(6) วัสดุสานักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตารา

17,363,900
17,363,900
17,363,900
351,200
1,160,000
2,038,000
3,087,200
10,536,000
191,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

23,600,000 บาท
23,600,000 บาท
23,600,000 บาท
2,300,000 บาท
800,000 บาท
730,800 บาท
12,769,200 บาท
4,900,000 บาท
2,100,000 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุแบบบูรณาการ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ผูส้ ูงอายุท่ตี อ้ งการทางานและมีงานทาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผูส้ ูงอายุ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร
(2) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
1.2.1 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าโทรศัพท์
(2) ค่าไปรษณี ย ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจ้างงานผูส้ ูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบกาณ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

45,507,300
45,507,300
45,507,300
45,387,200
120,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,468,800 บาท
4,468,800 บาท
4,468,800 บาท
4,468,800 บาท

9,303,200 บาท
9,303,200 บาท
8,880,400 บาท
139,200 บาท
90,000 บาท
1,309,000 บาท
878,000 บาท
5,951,200 บาท
301,000 บาท
212,000 บาท
422,800 บาท
422,800 บาท
361,200 บาท
61,600 บาท
8,070,200 บาท
8,070,200 บาท
7,682,200 บาท
524,000 บาท
439,200 บาท
650,000 บาท
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(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุสง่ิ พิมพ์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าโทรศัพท์
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทักษะแรงงานกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ
โครงการ : โครงการฝึ กอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมแรงงานผูส้ ู งอายุเพือ่ เพิม่ ทักษะและโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผูส้ ู งอายุภาคการเกษตร
เพือ่ ความมันคงในชี
่
วติ ทางด้านอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

5,355,000
150,000
174,000
240,000
150,000
388,000
388,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

54,000,000 บาท
54,000,000 บาท
54,000,000 บาท
18,360,000 บาท
18,360,000 บาท
18,360,000 บาท

10,536,500 บาท
10,536,500 บาท
10,536,500 บาท
10,536,500 บาท
1,048,600
1,048,600
1,048,600
1,048,600

บาท
บาท
บาท
บาท

503

หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 2 : คนไทยทุกช่วงวัยมีความมัน่ คงในชีวิต
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุม่ เป้ าหมายมีความมัน่ คงในชีวิต
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.1 : สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ นคนไทยที่มีความ
มัน่ คงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน

193.7740
193.7740
64.6997

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การเสริมสร้างความมันคง
่
ในชีวติ
กิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.2 : พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงให้เด็กวัยเรียน
มีความมัน่ คงในชีวิต (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของเด็กป่ วยและด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาปกติ
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยในกลุม่ วัยเรียน (5-14 ปี )
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.3 : พัฒนาโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์
การทางาน (เด็กวัยรุน่ 15-21 ปี )

64.6997
64.6997
64.6997
64.6997
แห่ง

ร้อยละ

18,000

80

ตัวชี้วดั ที่ 1 : สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีส่ ูงขึ้น ร้อยละ 66
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การเสริมสร้างความมันคง
่
ในชีวติ
กิจกรรม การสร้างโอกาสในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.4 : สร้างความมัน่ คงในชีวิตให้แรงงาน
(วัยแรงงาน 15-59 ปี )

64.6997
3.8605
3.8605
3.8605
3.8605
3.8605
3.8605
6.2250
6.2250
6.2250
6.2250
6.2250

คน

504,000

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 73 ของแรงงานทีไ่ ด้รบั การบรรจุงานในประเทศ
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา การสร้างความมันคง
่ และพัฒนาทักษะชีวติ
กิจกรรม เสริมสร้างการดารงชีวติ สาหรับคนพิการ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : สัดส่วนผูอ้ ยูใ่ นระบบประกันทางสังคมต่อกาลังแรงงาน ร้อยละ 4
1. กระทรวงแรงงาน
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ

งบประมาณ

6.2250
30.1429
15.4663
15.4663
15.4663
15.4663

คน

3,200

15.4663
3.9648
3.9648
3.9648
3.9648
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เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการส่งเสริมคุม้ ครองและพัฒนาแรงงานนอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 40 ของกลุม่ วัยแรงงานเข้าถึงระบบบริการอาชีวอนามัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
กิจกรรม พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยทางาน
1.2 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมันคงตามช่
่
วงวัย
กิจกรรม สร้างความมันคงในวั
่
ยทางาน
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2.1.5 : สร้างความมัน่ คงในชีวิตของผูส้ ูงอายุ
(ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคมได้
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการที่ 1 : โครงการผูส้ ูงอายุได้รบั การส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ
กิจกรรม การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผูส้ ูงอายุ
2. กระทรวงแรงงาน
2.1 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานสูงอายุ (60 ปี ข้นึ ไป)
กิจกรรม ส่งเสริมสิทธิหน้าทีแ่ ก่แรงงานสูงอายุ (60 ปี ข้นึ ไป)
3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม สร้างความมันคงในชี
่
วติ ของผูส้ ูงอายุ
4. กระทรวงสาธารณสุข
4.1 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมันคงตามช่
่
วงวัย
กิจกรรม สร้างความมันคงในวั
่
ยสูงอายุ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมการแพทย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยในกลุม่ วัยผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จานวน
คน
400,000

ร้อยละ

40

ราย

156,000

คน

27,450

คน

4,300

คน

1,300

อาเภอ

39

ร้อยละ

80

งบประมาณ
3.9648
10.7118
10.7118
5.2618
5.2618
5.2618
5.4500
5.4500
5.4500
88.8459
82.2665
62.8000
62.8000
62.8000
62.8000
2.9670
2.9670
2.9670
2.9670
5.9272
5.9272
5.9272
5.9272
10.5723
10.5723
10.5723
10.5723
6.5794
6.5794
6.5794
6.5794
6.5794
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 2 : คนไทยทุกช่วงวัยมีความมัน่ คงในชีวิต
ตัวชี้วดั ที่1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายมีความมัน่ คงในชีวิต
แนวทางการดาเนิ นงานที่1 : สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็ นคนไทยที่มีความมัน่ คงในชีวิต
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การเสริมสร้างความมัน่ คงในชีวิต
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอาชีพ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุการศึกษา
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 : พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงให้เด็กวัยเรียนมีความมัน่ คงในชีวิต
(เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของเด็กป่ วยและด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาปกติ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยในกลุม่ วัยเรียน (5-14 ปี )

64,699,700
46,899,700
46,899,700
3,244,500
5,604,900
24,076,900
9,817,400
1,900,000
800,000
1,456,000
17,800,000
17,800,000
17,800,000

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

3,860,500 บาท
3,860,500 บาท
3,860,500 บาท
3,860,500 บาท
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แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 : พัฒนาโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การทางาน
(เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : สัดส่วนของเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น (ร้อยละ 66)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การเสริมสร้างความมัน่ คงในชีวิต
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมทักษะชีวติ แก่เด็กและเยาวชนกลุม่ เสีย่ งนอกระบบการศึกษา
ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 : สร้างความมัน่ คงในชีวิตให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 73 ของแรงงานที่ได้รบั การบรรจุงานในประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
การสร้างความมัน่ คง และพัฒนาทักษะชีวิต
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการดารงชีวติ สาหรับคนพิการ
(6) วัสดุนา้ มันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุม่ ประกอบอาชีพของคนพิการ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : สัดส่วนผูอ้ ยู่ในระบบประกันทางสังคมต่อกาลังแรงงาน (ร้อยละ 4 )
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ

6,225,000 บาท
6,225,000 บาท
6,225,000 บาท

15,466,300
7,966,300
7,966,300
176,400
3,775,900
367,500
1,547,000
1,937,700
161,800
7,500,000
7,500,000
7,500,000

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

3,964,800 บาท
3,964,800 บาท
3,964,800 บาท
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ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 40 ของกลุ่มวัยแรงงานเข้าถึงระบบบริการอาชีวอนามัยที่มีคณ
ุ ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยทางาน
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการสร้างความมัน่ คงตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้ องกันปัญหาสุขภาพจิต
ในวัยทางาน
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 5 : สร้างความมัน่ คงในชีวิตของผูส้ ูงอายุ (ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคมได้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการ : โครงการผูส้ ูงอายุได้รบั การส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผูส้ ู งอายุตามประเพณี
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผูส้ ู งอายุในภาวะยากลาบาก
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปี ข้ ึนไป)
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
1. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุ

5,261,800 บาท
5,261,800 บาท
5,261,800 บาท
5,261,800 บาท
5,450,000 บาท
5,450,000 บาท
5,450,000 บาท
5,450,000 บาท

62,800,000
62,800,000
25,300,000
25,300,000
37,500,000
37,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,967,000 บาท
2,967,000 บาท
2,967,000 บาท
2,967,000 บาท

5,927,200 บาท
5,927,200 บาท
5,927,200 บาท
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการสร้างความมัน่ คงตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขภาพจิตสาหรับผูส้ ู งอายุไทย
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยในกลุม่ วัยผูส้ ูงอายุ
และผูพ้ กิ าร

10,572,300
10,572,300
10,572,300
10,572,300

บาท
บาท
บาท
บาท

6,579,400 บาท
6,579,400 บาท
6,579,400 บาท
6,579,400 บาท
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
เป้ าหมายที่ 3 : คนไทยมีครอบครัวอบอุน่ เข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุน่
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.1.1 : ส่งเสริมความอบอุน่ ให้เด็กปฐมวัย
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ

งบประมาณ
จานวน
224.5128
224.5128
18.2903

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละทีล่ ดลงของความรุนแรงในครอบครัวทีก่ ระทาต่อเด็กปฐมวัย
ร้อยละ 7

18.2903

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กัน
กิจกรรม การป้ องกันความรุนแรงทีม่ ตี ่อเด็ก
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวติ
กิจกรรม ส่งเสริมความอบอุ่นให้เด็กปฐมวัย
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.1.2 : ส่งเสริมรากฐานจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความอยู่ดี
มีสขุ (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )

9.3320
9.3320
9.3320
9.3320
8.9583
8.9583
8.9583
8.9583
52.2972

คน

44,000

โครงการ

1

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม
ร้อยละ 70

41.5866

1. กระทรวงวัฒนธรรม
1.1 กรมการศาสนา
โครงการที่ 1 : โครงการศาสนิกชนกลุม่ เป้ าหมายได้นาพลังบวร (บ้าน วัด
โรงเรียน) เสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม
กิจกรรม กิจกรรมเสริมสร้างพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม
1.2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการโรงเรียนคุณธรรมนาสู่นวัตกรรมสังคม
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนคุณธรรมนาสู่นวัตกรรมสังคม
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 30 ของโรงเรียนทีม่ กี ารจัดการเรียนรูเ้ พศวิถศี ึกษาอย่างเหมาะสม
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวติ
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการวางรากฐานจริยธรรมคุณธรรมเพือ่ ความอยู่ดี
มีสุข
เด็กวัยเรียน

41.5866
37.5600
37.5600
แห่ง

3,000

คน

3,000

โครงการ

1

37.5600
4.0266
4.0266
4.0266
10.7106
10.7106
10.7106
10.7106
10.7106
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.1.3 : เสริมสร้างภูมิคมุ ้ กันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การก้าวสูก่ ารเป็ นผูใ้ หญ่ (เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี )

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ

งบประมาณ
จานวน
130.6070

ตัวชี้วดั ที่ 1 : อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ
15-19 ปี พันคน

115.6997

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กัน
กิจกรรม การป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุ่น
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยเรียน
และวัยรุ่นแบบบูรณาการ

38.5394
38.5394
38.5394
38.5394
77.1603
39.8163
39.8163

กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุม่ วัยรุ่น
2.2 กรมอนามัย
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวติ
กิจกรรม เสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและก้าวสู่การ
เป็ นผูใ้ หญ่วยั รุ่น

คน

48,100

เขต

12

โครงการ

2

ตัวชี้วดั ที่ 2 : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
สามารถกลับไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70
1. กระทรวงยุตธิ รรม
1.1 กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ
กิจกรรม การสร้างปัญญา พัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบาบัดทางจิตวิทยาในเด็กและ
เยาวชน
ทีม่ ปี กิญั จกรรม
หาสุขภาพจิ
อปัญตหาซั
ซ้อนรุนกแรง
การบตาบัหรืดทางจิ
วิทบยาในเด็
และเยาวชนทีม่ ปี ญั หาสุขภาพจิต

39.8163
37.3440
37.3440
37.3440
3.4500

ราย

250

ราย

2,000

3.4500
3.4500
0.8000
0.8000
2.1400
2.1400

หรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง
โครงการที่ 3 : โครงการสมาธิเพือ่ การพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนหลักสูตร
จุลลสาสมาธิ
กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุม่ เป้ าหมายได้รบั การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และมีทศั นคติทด่ี ขี ้นึ ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
1. กระทรวงวัฒนธรรม
1.1 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมอาชีวะต้นแบบ สร้างสุภาพชน
คนอาชีวะ

0.5100
ราย

คน

850

400

0.5100
11.4573
5.7573
5.7573
3.7027
3.7027
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หน่วย : ล้านบาท
เป้ าหมาย - แนวทางการดาเนิ นงานและตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

งบประมาณ

กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซือ่ ตรงของผูน้ านักศึกษา
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนับการจัดกิจกรรมผูน้ าเปลีย่ นแปลงด้านคุณธรรม
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 กรมควบคุมโรค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขับเคลือ่ นกฎหมายและเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุม่ วัยรุ่น

หน่ วยนับ

จานวน

คน

300

กิจกรรม พัฒนาและขับเคลือ่ นกฎหมายเพือ่ ลดพฤติกรรมเสีย่ ง
ในกลุม่ วัยรุ่น

หน่วยงาน

156

2.0546
2.0546
5.7000
5.7000
5.7000
5.7000

แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.1.4 : ส่งเสริมความอบอุน่ ในครอบครัวสาหรับวัยแรงงาน
(วัยแรงงาน 15-59 ปี )

13.9180

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ดัชนีความอบอุ่นครอบครัว ร้อยละ 100
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
1.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันทางสังคม

13.9180
9.6458
9.6458
9.6458

กิจกรรม เสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว
2. กระทรวงแรงงาน
2.1 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการจัดสวัสดิการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานและ
ครอบครัว
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตัง้ มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
อย่างยัง่ ยืน
3. กระทรวงวัฒนธรรม
3.1 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการสมดุลชีวติ สนิทกับครอบครัว
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสมดุลชีวติ กับครอบครัว
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3.1.5 : เสริมสร้างคุณค่าและความอบอุน่ ในวัยผูส้ ูงอายุ
(ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป)
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูส้ ูงอายุทม่ี ารับบริการในคลินิก NCD มีภาวะเศร้าลดลง ร้อยละ 10
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวติ ด้วยการส่งเสริมพลัง
สุขภาพจิ
ต การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม
2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมสุขภาพจิต
โครงการที่ 1 : โครงการ สร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย
กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ วัยสูงอายุ

คน

1,600

9.6458
2.0500
2.0500
2.0500

คน

500

2.0500

หลักสูตร

1

2.2222
2.2222
2.2222
2.2222
9.4003
9.4003
1.9050
1.9050
1.9050

ร้อยละ

85

ราย

75,000

1.9050
7.4953
7.4953
7.4953
7.4953
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 3 : คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1 : ส่งเสริมความอบอุ่นเด็กให้ปฐมวัย (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละที่ลดลงของความรุนแรงในครอบครัวที่กระทาต่อเด็กปฐมวัย ร้อยละ 7
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การเสริมสร้างภูมิคมุ ้ กัน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 2 : ส่งเสริมรากฐานจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุข (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การเสริมสร้างภูมิคมุ ้ กันกันทางสังคมร้อยละ 70
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
โครงการ : โครงการศาสนิ กชนกลุ่มเป้ าหมายได้นาพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
เสริมสร้างภูมิคมุ ้ กันทางสังคม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนชุมชนคุณธรรมขับเคลือ่ นด้วยพลังบวร

9,332,000
9,332,000
9,332,000
75,000
8,920,400
216,600
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,958,300 บาท
8,958,300 บาท
8,958,300 บาท
532,400 บาท
731,000 บาท
4,319,900 บาท
798,000 บาท
2,577,000 บาท

37,560,000
37,560,000
37,560,000
37,560,000

บาท
บาท
บาท
บาท

513

ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรมนาสู่นวัตกรรมสังคม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละ 30 ของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสม
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตารา
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 3 : เสริมสร้างภูมิคมุ ้ กันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวสู่การเป็ นผูใ้ หญ่
(เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั การเสริมสร้างภูมิคมุ ้ กัน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอาชีพ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

4,026,600
4,026,600
4,026,600
4,026,600

บาท
บาท
บาท
บาท

10,710,600 บาท
10,710,600 บาท
10,710,600 บาท
497,400 บาท
4,312,800 บาท
10,500 บาท
2,713,200 บาท
956,700 บาท
2,220,000 บาท

38,539,400
38,539,400
38,539,400
504,000
1,000,000
8,103,800
5,861,600
22,800,000
120,000
150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(7) วัสดุเวชภัณฑ์
ตัวชี้วดั ที่ 2 : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70
กระทรวงยุตธิ รรม
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพทีท่ นั สมัยตอบสนองตลาดแรงงาน
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน
ที่มีปญั หาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง
1. งบรายจ่ายอื่น

39,816,300
39,816,300
39,816,300
12,184,300
10,000,000
17,632,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

37,344,000 บาท
37,344,000 บาท
37,344,000 บาท
99,200 บาท
288,000 บาท
6,411,800 บาท
3,878,300 บาท
13,054,200 บาท
13,372,500 บาท
240,000 บาท

800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
2,140,000 บาท
2,140,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบาบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน
ทีม่ ปี ญั หาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง

680,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบาบัด แก้ไข ฟื้ นฟูและพัฒนาพฤตินสิ ยั เด็กและเยาวชน
โดยใช้ละครบาบัด
3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง (Strengthening Family)

560,000 บาท
900,000 บาท
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โครงการ : โครงการสมาธิเพื่อการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนหลักสูตรจุลลสาสมาธิ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน หลักสูตรจุลลสาสมาธิ
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมีทศั นคติท่ดี ีข้ ึน
ต่อการอยู่รว่ มกันในสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซือ่ ตรงของผูน้ านักศึกษา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุข

510,000 บาท
510,000 บาท
510,000 บาท

3,702,700
3,702,700
3,702,700
3,702,700
2,054,600
2,054,600
2,054,600
2,054,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,700,000
5,700,000
5,700,000
295,900
751,600
196,100
1,977,000
2,479,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,645,800
9,645,800
9,645,800
400,000
959,800
286,000
8,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาขับเคลื่อนกฎหมายและเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในกลุ
วัยรุน่นงาน
1. งบด่มาเนิ
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 4 : ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวสาหรับวัยแรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี )
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ดัชนี ความอบอุ่นครอบครัว ร้อยละ 100
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ : โครงการประชากรเป้ าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การเสริมสร้างภูมิคมุ ้ กันทางสังคม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว
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กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดตัง้ มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดตัง้ ศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ/
ชุมชน/นิคมอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึ้น
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านการบริหารจัดการมุมนมแม่
ในสถานประกอบกิจการทีม่ กี ารจัดตัง้ แล้ว
(4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู แ้ ละรับฟังความคิดเห็นลูกจ้างผูใ้ ช้บริการ
มุมนมแม่ / ศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ

2,050,000 บาท
2,050,000
2,050,000
800,000
140,000

บาท
บาท
บาท
บาท

336,000 บาท
774,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสมดุลชีวิตสนิ ทกับครอบครัว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 5 : เสริมสร้างคุณค่าและความอบอุ่นในวัยผูส้ ูงอายุ (ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ข้ ึนไป)

2,222,200 บาท
2,222,200 บาท
2,222,200 บาท

ตัวชี้วดั ที่ 1 : ผูส้ ูงอายุท่มี ารับบริการในคลินิก NCD มีภาวะเศร้าลดลง ร้อยละ 10
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตด้วยการส่งเสริม
พลังสุขภาพจิต

1,905,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,905,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวติ ด้วยการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต
(Resilience Quotient : RQ)
กระทรวงสาธารณสุข

1,905,000 บาท

กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้ องกันปัญหา
สุขภาพจิต
ในวัยสู งอายุ

7,495,300 บาท
7,495,300 บาท
7,495,300 บาท
7,495,300 บาท
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