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 2. พนัธกจิ  293 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 293 
 4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรช์าต ิแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ 295 
  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร  
  งบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 5. เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง งบประมาณและประมาณการ 298 
  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ  
 6. งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 301 
  จาํแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ  
 7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 302  
  จาํแนกตามหน่วยงาน 

 
 
 
 



(ซ) 
 

 

   หนา้ 
(1)  สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 303 ถงึ 339 
 1. วสิยัทศัน ์ 303 
 2. พนัธกจิ  303 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 303 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 304 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 307 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 307 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 308 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 310  
 
 
(2)  กรมการจดัหางาน 341 ถงึ 370 
 1. วสิยัทศัน ์ 341 
 2. พนัธกจิ  341 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 342  
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 343 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 345 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 345 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 346 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 347 
 
 
 
 



(ฌ) 
 

 

   หนา้ 
(3)  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 371 ถงึ 422 
 1. วสิยัทศัน ์ 371 
 2. พนัธกจิ  371 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 372 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 373 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 376 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 376 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 377 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 379 
 
 
(4)  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 423 ถงึ 467 
 1. วสิยัทศัน ์ 423  
 2. พนัธกจิ  423 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 424 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 425 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 428 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 428 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 429 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 431  

 
 

 



(ญ) 
 

 

   หนา้ 
(5)  สาํนกังานประกนัสงัคม 469 ถงึ 479 
 1. วสิยัทศัน ์ 469 
 2. พนัธกจิ  469 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 469 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 470 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 471 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 471 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 472 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 473 
 
 
(6)  สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (องคก์ารมหาชน) 481 ถงึ 493 
 1. วสิยัทศัน ์  481 
 2. พนัธกจิ    481 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 482 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 483 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 484 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 484 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 485 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 486 

 
 
 

 



(ฎ) 
 

 

 หนา้ 
กระทรวงวฒันธรรม 495 ถงึ 758 
 1. วสิยัทศัน ์ 495 
 2. พนัธกจิ  495 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 495 
 4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรช์าต ิแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ 498 
  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร  
  งบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 5. เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง งบประมาณและประมาณการ 500 
  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ  
 6. งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 502 
  จาํแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ  
 7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 503  
  จาํแนกตามหน่วยงาน 
 
 (1)  สาํนกังานปลดักระทรวงวฒัธรรม 505 ถงึ 545 
 1. วสิยัทศัน ์ 505 
 2. พนัธกจิ  505 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 505 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 507 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 508 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 508 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 509 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ         511 
 

 
 
 



(ฏ) 
 

 

   หนา้ 
(2)  กรมการศาสนา 547 ถงึ 566 
 1. วสิยัทศัน ์ 547 
 2. พนัธกจิ  547 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 547 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 548 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 550 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 550 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 551 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 552  
 
 
(3)  กรมศิลปากร   567 ถงึ 613 
 1. วสิยัทศัน ์ 567 
 2. พนัธกจิ  567 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 567 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 568 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 571 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 571 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 572 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 574 

 
 
 
 



(ฐ) 
 

 

   หนา้ 
(4)  กรมสง่เสรมิวฒันธรรม 615 ถงึ 636 
 1. วสิยัทศัน ์ 615 
 2. พนัธกจิ  615 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 615 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 616 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 618 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 618 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 619 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 620  
 
 
(5)  สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์   637 ถงึ 681 
 1. วสิยัทศัน ์  637 
 2. พนัธกจิ   637 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ  637 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้  639 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  641 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  641 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  642 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ  644 
  
   

 
 



(ฑ) 
 

 

   หนา้ 
(6)  สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 683 ถงึ 707 
 1. วสิยัทศัน ์ 683 
 2. พนัธกจิ  683 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 683 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 684 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 687 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 687 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 688 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 689 
 
 
(7)  ศูนยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) 709 ถงึ 731 
 1. วสิยัทศัน ์ 709 
 2. พนัธกจิ  709 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 709 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 711 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 712 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 712 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 713 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 714 

 
 
 
 



(ฒ) 
 

 

   หนา้ 
(8)  ศูนยม์านุษยวิทยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 733 ถงึ 744 
 1. วสิยัทศัน ์ 733 
 2. พนัธกจิ   733 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ 733 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ 734 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 735 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 735 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 736 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 737 
 
 
(9)  หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน)  745 ถงึ 758 
 1. วสิยัทศัน ์  745 
 2. พนัธกจิ   745 
 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ  745 
 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้  746 
  ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ   
 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  747 
  จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจ่าย  
 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  747 
  จาํแนกตามผลผลติ / โครงการ  
 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  748 
  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ / โครงการ และงบรายจ่าย  
 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ  749 

 
 
 

 





งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(2) ผลสมัฤทธ์ิ : พฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
    สอดคลอ้งกบัหลกัสากล

- ตวัชี้วดั : ความสาํเร็จของการพฒันากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใหม้คีวามทนัสมยั

รอ้ยละ 80

(1) ผลสมัฤทธ์ิ : เกิดความเป็นธรรมในสงัคม/สงัคมมคีวามสงบสุข

- ตวัชี้วดั : ประชาชนมคีวามเชื่อม ัน่ต่อกระบวนการยุติธรรม รอ้ยละ 80

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั

-   -   

สรา้งสงัคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทยีม

1. กาํหนดนโยบายและแผน ทศิทางการพฒันา และบูรณาการงานยุตธิรรม
2. ใหบ้รกิารงานยุตธิรรมเพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึความยุตธิรรม
3. พฒันาพฤตนิิสยัผูก้ระทาํผดิใหเ้ป็นคนด ีและอยู่ร่วมในสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข
4. สนบัสนุนการป้องกนัอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ
5. บูรณาการการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอย่างเป็นระบบเพือ่ใหส้งัคมปลอดภยัจากยาเสพตดิ

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

กระทรวงยติุธรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
25,143,944,400               26,757,570,400               

บาท



หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติดา้น
ความม ัน่คง

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
ความม ัน่คงแห่งชาติเพือ่
การพฒันาประเทศสูค่วาม
ม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น
การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

        59.4757 

- แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการ
ปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้
มนุษย์

         6.5000 

- แผนงานบูรณาการป้องกนั 
ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ิด
ยาเสพติด

    2,321.4272 

- แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและ
แกไ้ขปญัหาที่มผีลกระทบต่อ
ความม ัน่คง

        56.5579 

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทุจริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรร์กัษาความ
สงบภายในประเทศ

        13.0271 

การต่างประเทศ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
ความม ัน่คงแห่งชาติเพือ่
การพฒันาประเทศสูค่วาม
ม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสริม
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

         1.4981 

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
ความม ัน่คงแห่งชาติเพือ่
การพฒันาประเทศสูค่วาม
ม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง        719.3086 

- แผนงานบุคลากรภาครฐั        636.4295 

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณและแผนงาน

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
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ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการ
สรา้งความสามารถในการ
แข่งขนั

พื้นที่และเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

         1.7647 

ผูป้ระกอบการและวสิาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา
ผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสูส่ากล

         3.3812 

การวจิยัพฒันานวตักรรม ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
วจิยั และนวตักรรม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยั
และพฒันานวตักรรม

         4.8350 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการ
พฒันาและเสริมสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

การปรบัเปลีย่นค่านิยมและ
วฒันธรรม

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลีย่น
ค่านิยมและวฒันธรรม

         8.0000 

การพฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
ศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ

        81.5540 

การพฒันาการเรียนรู ้ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
ศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ

         0.5450 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการ
ปรบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครฐั

การต่างประเทศ ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทุจริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยั
และพฒันานวตักรรม

        24.9000 

การบริการประชาชนและ
ประสทิธิภาพภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทุจริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
บริการประชาชนและการพฒันา
ประสทิธิภาพภาครฐั

        20.6136 

การต่อตา้นการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทุจริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานบูรณาการต่อตา้นการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบ

         2.8696 
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ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล ํา้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

       220.1273 

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
ความม ัน่คงแห่งชาติเพือ่
การพฒันาประเทศสูค่วาม
ม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

         8.9146 

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทุจริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

       848.3216 

- แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่
สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครฐั

    2,265.8635 

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล ํา้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่
สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครฐั

        49.6665 

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

       725.2000 

- แผนงานบุคลากรภาครฐั     1,431.1977 
ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
ความม ัน่คงแห่งชาติเพือ่
การพฒันาประเทศสูค่วาม
ม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

       402.8356 

- แผนงานบุคลากรภาครฐั        828.0468 
ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทุจริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

    8,407.3117 

- แผนงานบุคลากรภาครฐั     7,607.3979 
รวมทัง้สิ้น  26,757.5704   
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 25,143.9444   26,757.5704   27,519.2045   26,773.3387   22,596.6286   
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 25,143.9444   26,757.5704   27,519.2045   26,773.3387   22,596.6286   
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
1. ประชาชนไดร้บัการช่วยเหลอืจากการใหบ้ริการงาน
ยตุิธรรมอย่างรวดเร็ว ทัว่ถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนทีไ่ดร้บับรกิาร
ดา้นงานยตุธิรรม งานคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
และงานช่วยเหลอืทางกฎหมาย

ราย 155,630 152,140 156,650 157,160 158,730

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เจา้หนา้ทีภ่าครฐัและประชาชน
มสี่วนร่วมในกจิกรรมอาํนวยความยตุธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ราย - 10,990 11,000 11,000 11,000

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชน
ผูม้าขอรบับรกิารดา้นงานยตุธิรรม
งานคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ และงานช่วยเหลอื
ทางกฎหมาย

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของนโยบาย ขอ้เสนอ
และกฎหมาย ทีน่าํไปพฒันาบรกิารดา้นงานยตุธิรรม
เพือ่ประชาชน

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่
ในกระบวนการบงัคบัคดทีีส่ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนหรอืผูร้บับรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ของ
ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีม่ต่ีอการ
อาํนวยความยตุธิรรมของกระทรวงยตุธิรรม

รอ้ยละ 70 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนรูปแบบการใหบ้รกิารดว้ย
ระบบ Digital เพิม่ขึ้น

ระบบ 3 2 - - -

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เจา้หนา้ทีภ่าครฐั ภาคเอกชน และ
ประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรมทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง

ราย 3,100 6,200 9,300 14,000 18,000

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของประชาชนมคีวามพงึ
พอใจในคณุภาพการใหบ้รกิารและการดาํเนนิงานของ
หน่วยงานของรฐั

รอ้ยละ 85 85 85 85 -

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ของ
ประชานชนกลุม่เป้าหมายในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ทีม่ต่ีอบรกิารของหน่วยงาน

รอ้ยละ - 70 70 70 -

5. เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 
งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เจา้หนา้ทีภ่าครฐั ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามรู ้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายและกระบวนการ
ยตุธิรรมทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง ไมน่อ้ยกวา่

ราย - 5,000 5,000 5,000 5,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ศูนยย์ตุธิรรมชมุชนในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนอืมแีผนป้องกนัหนี้นอกระบบภายใน
ชมุชนอย่างนอ้ย

ศูนย์ - 70 70 - -

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของศูนยย์ตุธิรรมชมุชน
ทีน่าํกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกมาใชเ้พือ่ระงบั
ขอ้พพิาท

รอ้ยละ - 70 70 70 70

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : อตัราส่วนทีเ่พิม่ขึ้นของจาํนวน
ข ัน้ตอนในการใหบ้รกิารประชาชน เพือ่อาํนวย
ความยตุธิรรมทีใ่ชน้วตักรรมเทคโนโลยดีจิทิลั
ของจาํนวนข ัน้ตอนทัง้หมด

รอ้ยละ - 75 75 75 75

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้พพิาททางแพ่งและ
ขอ้พพิาททางอาญาทีส่ามารถยตุไิดด้ว้ยการไกลเ่กลีย่
ขอ้พพิาท ไมน่อ้ยกวา่

ราย - 200 210 220 230

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : มลูค่าการผลกัดนัทรพัยส์นิ
ออกจากระบบการบงัคบัคด ีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่

ลา้นบาท 100,000 100,000 100,000 100,000 115,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,933.6731    3,300.6477    2,845.5192    2,532.9110    2,556.5035    
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
2. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผูเ้สพ ผูต้ิด
ยาเสพติด ไดร้บัการดูแลอย่างทัว่ถึงและเหมาะสม
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนเ์ดก็
และผูใ้หญ่ ทัง้ระบบบงัคบัและบาํบดั และ
ระบบตอ้งโทษ

ราย 130,000 130,000 130,000 127,000 127,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิทีไ่ดร้บัการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระบบบงัคบับาํบดั

ราย 22,200 22,200 22,200 22,200 -

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

รอ้ยละ 80 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของประชาชนมี
ความพงึพอใจและมคีวามเชื่อม ัน่ต่อการดาํเนนิงาน
ตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
ระดบัมาก - มากทีสุ่ด

รอ้ยละ - 60 65 70 75

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ
ทีม่ผีลการฟ้ืนฟูเป็นทีพ่อใจของคณะอนุกรรมการฯ

รอ้ยละ 75 - - - -

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,542.7124    3,677.1653    3,395.0350    3,428.6026    1,096.4495    
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. ประชาชนมีความเช่ือมัน่ในการป้องกนัอาชญากรรมและ
ปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผลการตรวจพสูิจน์
ทางนติวิทิยาศาสตรท์ีน่าํไปใชใ้นกระบวนการยตุธิรรม

เรื่อง 9,000 9,000 11,000 11,000 11,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การดาํเนนิคดพีเิศษเกี่ยวกบั
การคา้มนุษย์

เรื่อง 29 29 29 29 29

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ฐานขอ้มลูดา้นการขา่วและ
รายงานการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นนติวิทิยาศาสตร์
ประกอบการสบืสวนสอบสวนหรอืขยายผลตดิตาม
ผูก้ระทาํความผดิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เรื่อง 470 240 240 240 -

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่
ในการดาํเนนิคดพีเิศษ

รอ้ยละ 72 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ของผล
การตรวจพสูิจนท์างนติวิทิยาศาสตรท์ีไ่ดน้าํไปใช ้
ในกระบวนการยตุธิรรม

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคดพีเิศษทีจ่ดัการแลว้เสร็จ คดี - 130 130 130 130
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนทีป่ระสบปญัหาสถานะ
ทางทะเบยีนราษฎร ไดร้บัการตรวจสารพนัธุกรรม
เพือ่การพสูิจนส์ญัชาตแิละแกป้ญัหาสถานะ
ทางทะเบยีนราษฎร

ราย 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ฐานขอ้มลูสารพนัธุกรรม
ผูต้อ้งขงัทีถ่กูคมุขงัในเรอืนจาํท ัว่ประเทศ

ราย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของคดพีเิศษทีพ่นกังาน
อยัการมคีวามเหน็พอ้งกบัการสอบสวนคดพีเิศษ

รอ้ยละ - 85 85 85 85

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนไดร้บัคาํปรกึษาและ
แนวทางการแกไ้ขปญัหาหนี้นอกระบบและการไดร้บั
ความไมเ่ป็นธรรม

ราย - 400 400 400 400

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของเรื่องรอ้งเรยีนหรอื
ปรกึษาเกี่ยวกบัปญัหาหนี้นอกระบบไดร้บัการแกไ้ข

รอ้ยละ - 72 72 72 72

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : มลูค่าทรพัยส์นิและผลประโยชนท์ี่
สามารถปกป้อง เรยีกคนืใหแ้ก่รฐั

ลา้นบาท 16,000 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การแกป้ญัหาเรื่องพพิาทและ
สนบัสนุนงานดา้นทีด่นิของรฐั สิง่แวดลอ้มและสตัวป่์า

เรื่อง 20 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ในการดาํเนนิคดพีเิศษเกี่ยวกบั
การคา้มนุษย ์พนกังานอยัการมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบั
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 - - - -

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,607.9764    1,701.0196    2,144.6902    2,169.8750    1,453.5368    
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. อตัราการกระทาํผิดซํ้าของผูผ้่านการพฒันาพฤตินิสยั
ลดลง
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูก้ระทาํผดิไดร้บัการควบคมุ
ฝึกอบรม สบืเสาะ พนิจิ สอดส่อง และแกไ้ขฟ้ืนฟู

ราย 657,000 635,000 626,000 615,000 602,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูต้อ้งขงัคดเีดด็ขาดไดร้บั
การแกไ้ขฟ้ืนฟูและพฒันาพฤตนิสิยั โดยโปรแกรม
แกไ้ขตามลกัษณะคดี

ราย 36,500 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละการกระทาํผดิซ ํา้
ของผูก้ระทาํผดิท ัง้เดก็ ผูใ้หญ่ ทีพ่น้จากการควบคมุ
ฝึกอบรม สบืเสาะ พนิจิ สอดส่อง และแกไ้ขฟ้ืนฟู
ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 10 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เดก็และเยาวชนทีม่ปีญัหา
สุขภาพจติหรอืปญัหาทีซ่บัซอ้นไดร้บัการแกไ้ข บาํบดั
ฟ้ืนฟูตรงตามสภาพปญัหาและความจาํเป็น

ราย 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูก้ระทาํผดิทีใ่ชเ้ครื่องมอื
ตดิตามตวัอเิลก็ทรอนกิส์

ราย 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของผูก้ระทาํผดิเงือ่นไข
ของผูถ้กูคมุความประพฤตทิีใ่ชเ้ครื่องมอืตดิตามตวั
อเิลก็ทรอนกิส ์ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 29 20 20 20 20

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละการกระทาํผดิซ ํา้
ของผูก้ระทาํผดิท ัง้เดก็ ผูใ้หญ่ ทีพ่น้จากการควบคมุ
ผกึอบรม ไมเ่กนิ

รอ้ยละ - 10 10 10 10

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของผูถ้กูควบคมุ
ความประพฤตทิีก่ระทาํผดิเงือ่นไข

รอ้ยละ - 17 17 17 17

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูก้ระทาํผดิท ัง้เดก็ ผูใ้หญ่
ไดร้บัการศึกษาและฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทกัษะการประกอบอาชพี พฒันาจติใจ และ
เตรยีมความพรอ้มก่อนปลอ่ย

ราย - 270,000 270,000 270,000 270,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 16,621.6846   17,694.4484   18,582.6379   18,241.7279   17,214.8480   
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. นโยบายและแผนในงานยตุิธรรมมีความทนัสมยัสอดรบั
กบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : นโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ
แผนงาน/งาน/โครงการ หรอืกจิกรรมทีม่ ี
การบูรณาการประสานความร่วมมอื หรอืยกระดบั
ประสทิธภิาพองคก์าร

เรื่อง 26 21 22 23 24

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : องคค์วามรูแ้ละผลงานวจิยั
ทีไ่ดด้าํเนนิการ สาํหรบัเป็นขอ้มลูอา้งองิหรอื
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่การพฒันากระบวนการ
ยตุธิรรม ไมน่อ้ยกวา่

เรื่อง 8 10 12 14 16

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของนโยบาย แนวทาง
ขอ้เสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ หรอืกจิกรรม
ทีม่บูีรณาการหรอืประสานความร่วมมอืหรอืยกระดบั
ประสทิธภิาพองคก์ารทีไ่ดร้บัการยอมรบั ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย แผน หรอืความรู ้
ดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 70 70 70 70

ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจเฉลีย่
จากงานบรกิารของสถาบนัอนุญาโตตลุาการ

รอ้ยละ 80 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูป้ฏบิตักิารทางดา้น
อนุญาโตตลุาการและดา้นประนอมขอ้พพิาททีข่ ึ้นทะเบยีน
กบัสถาบนัอนุญาโตตลุาการ ไมน่อ้ยกวา่

คน 35 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : หน่วยงานเครอืขา่ยดา้นวชิาการท ัง้ใน
และต่างประเทศเขา้ร่วมกจิกรรมและนาํองคค์วามรูไ้ป
ขยายผลและต่อยอดใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรอื
นโยบาย

กลุม่
องคก์ร

4 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบัการอบรมดา้น
อนุญาโตตลุาการและการประนอมขอ้พพิาท
ไมน่อ้ยกวา่

ราย 400 - - - -

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 437.8979      384.2894      551.3222      400.2222      275.2907      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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6. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน
การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดลุและพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

รายการค่า
ดาํเนินการภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 26,757.5704      3,814.2241       9.9809            90.0990           -                -                22,843.2664      - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 10,503.0719      636.4295         -                -                -                -                9,866.6424       -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 13,865.5801      796.8917         4.8350            90.0990           -                -                12,973.7544      -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 2,388.9184       2,380.9029       5.1459            -                -                -                2.8696            -              

สว่นราชการ 26,461.0200      3,814.2241       9.9809            90.0990           -                -                22,546.7160      - 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม 1,309.6168       25.2900           1.7647            -                -                -                1,282.5621       - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 230.5260         -                -                -                -                -                230.5260         -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 1,049.1665       -                -                -                -                -                1,049.1665       -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 29.9243           25.2900           1.7647            -                -                -                2.8696            -              

2. กรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ 786.6063          6.8923            -                -                -                -                779.7140          - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 108.1607         -                -                -                -                -                108.1607         -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 671.5533         -                -                -                -                -                671.5533         -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 6.8923            6.8923            -                -                -                -                -                -              

3. กรมคมุประพฤติ 2,078.0011       518.4027          -                -                -                -                1,559.5984       - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 1,232.8890       -                -                -                -                -                1,232.8890       -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 465.9989         139.2895         -                -                -                -                326.7094         -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 379.1132         379.1132         -                -                -                -                -                -              

4. กรมบงัคบัคดี 1,140.8806       1.2908            3.3812            -                -                -                1,136.2086       - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 825.8440         -                -                -                -                -                825.8440         -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 310.3646         -                -                -                -                -                310.3646         -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 4.6720            1.2908            3.3812            -                -                -                -                -              

5. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 2,194.9400       33.6217           -                3.6206            -                -                2,157.6977       - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 1,431.1977       -                -                -                -                -                1,431.1977       -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 743.2660         13.1454           -                3.6206            -                -                726.5000         -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 20.4763           20.4763           -                -                -                -                -                -              

6. กรมราชทณัฑ ์ 14,356.5669      396.6056          -                86.4784           -                -                13,873.4829      - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 5,127.9027       135.5977         -                -                -                -                4,992.3050       -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 9,145.1092       177.4529         -                86.4784           -                -                8,881.1779       -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 83.5550           83.5550           -                -                -                -                -                -              

7. กรมสอบสวนคดีพเิศษ 1,308.8898       67.4920           -                -                -                -                1,241.3978       - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 828.0468         -                -                -                -                -                828.0468         -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 477.9070         64.5560           -                -                -                -                413.3510         -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 2.9360            2.9360            -                -                -                -                -                -              

8. สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ 392.1298          9.4962            -                -                -                -                382.6336          - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 104.5757         -                -                -                -                -                104.5757         -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 278.0579         -                -                -                -                -                278.0579         -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 9.4962            9.4962            -                -                -                -                -                -              

9. สาํนกังานกจิการยตุิธรรม 151.2830          13.0271           4.8350            -                -                -                133.4209          - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 38.7472           -                -                -                -                -                38.7472           -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 112.5358         13.0271           4.8350            -                -                -                94.6737           -              

หน่วย : ลา้นบาท
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หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน
การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดลุและพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

รายการค่า
ดาํเนินการภาครฐั

หน่วย : ลา้นบาท

10. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด

2,742.1057       2,742.1057       -                -                -                -                -                - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 500.8318         500.8318         -                -                -                -                -                -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 389.4208         389.4208         -                -                -                -                -                -              
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1,851.8531       1,851.8531       -                -                -                -                -                -              

หน่วยงานในกาํกบั 36.0885           -                -                -                -                -                36.0885           - 
1. สถาบนัอนุญาโตตลุาการ 36.0885           -                -                -                -                -                36.0885           - 
งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 10.8063           -                -                -                -                -                10.8063           -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 25.2822           -                -                -                -                -                25.2822           -              

องคก์ารมหาชน 260.4619          -                -                -                -                -                260.4619          - 
1. สถาบนัเพื่อการยตุิธรรมแหง่ประเทศไทย 
(องคก์ารมหาชน)

260.4619          -                -                -                -                -                260.4619          - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 63.5440           -                -                -                -                -                63.5440           -              
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 196.9179         -                -                -                -                -                196.9179         -              

หมายเหต ุตารางแสดงงบประมาณท ัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทกุแผนงาน จาํแนกตามยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม 623.4760 367.5414 -  -  -  
2. กรมคุมประพฤติ 106.7808 62.0988 62.0988 -  -  
3. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 143.7222 238.7638 30.2582 25.6455 -  
4. กรมราชทณัฑ์ 2,242.4031 3,197.0456 2,780.2624 82.2150 -  
5. กรมสอบสวนคดพีเิศษ 151.7305 189.9342 73.9333 -  -  
6. สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ 23.0107 190.9059 296.9431 1.3310 -  
7. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 203.1702 11.9793 10.9812 -  -  
8. สถาบนัเพือ่การยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 5.0837 180.8040 -  -  -  
รวมทัง้สิ้น 3,499.3772 4,439.0730 3,254.4770 109.1915 -  

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนประชาชนทีม่าขอรบับรกิาร
ดา้นงานยุตธิรรม คาํปรกึษาดา้นกฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิรรม

ราย 120,000

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนที่
มาขอรบับรกิารดา้นงานยุตธิรรม คาํปรกึษาดา้น
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

รอ้ยละ 70

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนทีป่ระสบปญัหาทางคดหีรอื
    กฎหมายไดร้บับรกิารดา้นงานยุตธิรรมโดยสะดวก
    รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

-   -   

สรา้งเอกภาพในการขบัเคลือ่นงานยุตธิรรม

1. กาํหนดนโยบายและแผนใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลง
2. อาํนวยความยุตธิรรมและสรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ประชาชนในระดบัพื้นที่
3. พฒันาระบบงาน บคุลากร องคค์วามรู ้และกฎหมาย
4. สนบัสนุนและประสานความร่วมมอืในระบบงานยุตธิรรมทกุภาคสว่น

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

กระทรวงยติุธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
1,096,713,500                1,309,616,800                



ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของนโยบาย ขอ้เสนอ และ
กฎหมายทีน่าํไปพฒันาบรกิารดา้นงานยุตธิรรม
เพือ่ประชาชน

รอ้ยละ 70

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน
    ในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระทรวงยุตธิรรมไดร้บัการแกไ้ข
    ผา่นการกาํหนดนโยบาย การจดัทาํขอ้เสนอ 
    และการปรบัปรุงแกไ้ข หรอืยกร่างกฎหมาย

- ตวัชี้วดั : จาํนวนนโยบาย ขอ้เสนอ และกฎหมายทีแ่กไ้ข
ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

เรื่อง 19
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,096.7135     1,309.6168     1,050.2725     692.7380        677.2641        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,096.7135     1,309.6168     1,050.2725     692.7380        677.2641        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 224.0926     230.5260     241.8910     253.8979     266.5836     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. ประชาชนไดร้บับรกิารงานยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
ทัว่ถึง และเป็นธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่
ของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีม่ต่ีอ
การอาํนวยความยุตธิรรมของกระทรวงยุตธิรรม

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนผูม้า
ขอรบับรกิารดา้นงานยุตธิรรม

ราย 20,000  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของประชาชนผูม้าขอรบับรกิารดา้นงานยุตธิรรม

รอ้ยละ 70  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชน (กลุม่เป้าหมาย)
มคีวามรูค้วามเขา้ใจพื้นฐานดา้นกระบวนการ
ยุตธิรรมทางเลอืก ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีม่า
ขอรบัคาํปรกึษาดา้นกฎหมายและกระบวน
การยุตธิรรม

ราย 100,000  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของประชาชนทีม่าขอรบัคาํปรกึษาดา้นกฎหมาย
และกระบวนการยุตธิรรม

รอ้ยละ 70  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ศูนยยุ์ตธิรรมชมุชน
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมแีผนการป้องกนั
ปญัหาหนี้นอกระบบภายในชมุชน อย่างนอ้ย

ศูนย์  - 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่

คน  - 7,000 7,000 7,000 7,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรรม 
ไม่ตํา่กวา่

รอ้ยละ  - 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : คณะกรรมการศูนยยุ์ตธิรรม
ชมุชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นยุตธิรรมทางเลอืก
ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ  - 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของศูนยยุ์ตธิรรม
ชมุชนทีน่าํกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกมาใช ้
ระงบัขอ้พพิาท

รอ้ยละ  - 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีม่าขอรบั
บรกิารดา้นงานยุตธิรรม คาํปรกึษาดา้นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิรรม

ราย  - 120,000 120,000 120,000 120,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของประชาชนทีม่าขอรบับรกิารดา้นงานยุตธิรรม
 คาํปรกึษาดา้นกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

รอ้ยละ  - 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นกฎหมายของกระทรวงยุตธิรรมสามารถ
นาํความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นพฒันา
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ  - 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชน
มคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารและ
การดาํเนินงานของหน่วยงานของรฐั

รอ้ยละ 85  -  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 201.1426     250.0516     252.4869     250.4869     222.3273     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. การขบัเคลื่อนและการนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิติั
เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย ขอ้เสนอ
และกฎหมายทีแ่กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน

เรื่อง 17 19 21 23 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนโยบาย ขอ้เสนอ
และกฎหมายทีน่าํไปพฒันาบรกิารดา้นงานยุตธิรรม
เพือ่ประชาชน

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 671.4783     829.0392     555.0946     187.5532     187.5532     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพื้นฐาน 25 623.4760 367.5414 -  -  -  

1. ผลผลติ : สนบัสนุนการบรหิารจดัการ
หน่วยงานในสงักดัและใหบ้รกิารแก่ประชาชน
ในดา้นงานยุตธิรรม

25 623.4760      367.5414      -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 25 623.4760 367.5414 -  -  -  

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  20 รายการ  เป็นเงนิ  327,291,300  บาท
2. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  14,040,000  บาท
3. เป็นรายการทีต่อ้งดาํเนินการตามมตคิณะรฐัมนตร ี จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  287,144,700  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 2,869,600 

25,290,000 
1,764,700 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

829,039,200 
220,127,300 
29,924,300 

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 230,526,000 
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 1,049,166,500 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 223.7539 132.8071        641.2860        120.9849        190.7849        1,309.6168     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 223.7539 6.7721          -                 -                 -                 230.5260        
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-  125.0550        641.2860        -                 62.6982         829.0392        

ผลผลติที ่1 : สนบัสนุนการบรหิารจดัการ
หน่วยงานในสงักดัและใหบ้รกิารแก่ประชาชน
ในดา้นงานยุตธิรรม

             -          125.0550        641.2860                -            62.6982        829.0392 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

-  0.9800          -                 116.1096        103.0377        220.1273        

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชนเขา้ถงึความเป็นธรรม

             -             0.9800                -          116.1096        102.1430        219.2326 

โครงการที ่2 : โครงการพฒันากฎหมาย
กระทรวงยุตธิรรม

             -                  -                  -                  -             0.8947           0.8947 

4. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-  -                 -                 4.8753          20.4147         25.2900         

โครงการที ่1 : โครงการอาํนวยความ
ยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

             -                  -                  -             4.8753          20.4147          25.2900 

5. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบัภาค -  -                 -                 -                 1.7647          1.7647          
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาอาชพีและ
คุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความ
เหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

             -                  -                  -                  -             1.7647           1.7647 

6. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ

-  -                 -                 -                 2.8696          2.8696          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบบรหิาร
เพือ่ต่อตา้นการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครอง
จรยิธรรม

             -                  -                  -                  -             2.8696           2.8696 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
224.0926       230.5260       241.8910       253.8979        266.5836        
224.0926         230.5260         241.8910         253.8979         266.5836         
212.4942       223.7539       235.1189       247.1258        259.8115        
11.5984         6.7721          6.7721          6.7721           6.7721           

-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 230,526,000 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 230,526,000 บาท
1. งบบคุลากร 223,753,900           บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 173,668,000           บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 170,164,400           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,503,600              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 50,085,900             บาท
2. งบดาํเนินงาน 6,772,100              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,772,100              บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 4,584,600              บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 198,800                บาท
(3) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 90,000                  บาท
(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,809,000              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 89,700                  บาท
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บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
125.0550 641.2860 -  62.6982 829.0392
123.8670      641.2860      -                44.2000        809.3530      

1.1880         -                -                18.4982        19.6862        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรื่อง 17
 ( 11 )

19 21 23 25

รอ้ยละ 70
 ( - )

70 70 70 70

ลา้นบาท 671.4783     829.0392     555.0946     187.5532       187.5532     
ลา้นบาท 671.4783       829.0392       555.0946       187.5532       187.5532       
ลา้นบาท 119.7856    125.0550    125.0550    125.0550      125.0550    
ลา้นบาท 486.5841    641.2860    367.5414    -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 65.1086      62.6982      62.4982      62.4982        62.4982      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

829,039,200 

829,039,200 

      - งบดาํเนินงาน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย ขอ้เสนอ และกฎหมายที่
แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนโยบาย ขอ้เสนอ และ
กฎหมายทีน่าํไปพฒันาบรกิารดา้นงานยุตธิรรมเพือ่
ประชาชน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การอาํนวยการดา้นการบรหิารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั
2. การเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัประชาคมระหวา่งประเทศดา้น
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

หน่วยนบั

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  สนบัสนุนการบรหิารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้รกิาร

แก่ประชาชนในดา้นงานยุติธรรม

 - เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม
 - เพือ่ใหบ้รกิารแก่ประชาชนในดา้นงานยุตธิรรม

หน่วย:ลา้นบาท

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : สนบัสนุนการบรหิารจดัการหน่วยงานในสงักดั
            และใหบ้รกิารแกป่ระชาชนในดา้นงานยตุิธรรม 829,039,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 125,055,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,552,500            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 110,000                 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,300,000              บาท
(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,400,000              บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 6,139,200              บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล
    ประจาํกระทรวงฯ 590,000                 บาท
(6) ค่าตอบแทนบคุคลภายนอกทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นทีป่รกึษาผูต้รวจ
    ราชการภาคประชาชน 110,000                 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 5,000,000              บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 420,000                 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 200,000                 บาท
(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,300,000              บาท
(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 20,764,600             บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,897,000              บาท
(13) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,312,000              บาท
(14) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ์ 3,500,000              บาท
(15) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบรหิาร 900,000                 บาท
(16) เงนิรางวลัเจา้หนา้ที่ 126,000                 บาท
(17) ค่านํา้เย็นระบบปรบัอากาศ 8,463,000              บาท
(18) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 4,123,000              บาท
(19) ค่าธรรมเนียม 124,000                 บาท
(20) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 1,404,000              บาท
(21) ค่าบาํรุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 24,048,900             บาท
(22) ค่าเช่าใช ้Cloud Computing สาํหรบัระบบทัว่ไป (Public) เพือ่รองรบั
     การขยายทรพัยากรของ MOJ Cloud กระทรวงยุตธิรรม 9,200,000              บาท
(23) วสัดุสาํนกังาน 3,308,000              บาท
(24) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 800,000                 บาท
(25) วสัดุงานบา้นงานครวั 13,800                  บาท
(26) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 105,000                 บาท
(27) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,800 บาท
(28) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 350,000                 บาท
(29) วสัดุคอมพวิเตอร์ 536,200                 บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,502,500             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 10,759,000             บาท
(2) ค่าประปา 200,000                 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 2,650,000              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 393,500                 บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 641,286,000            บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 641,286,000            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 95,270,000             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 95,270,000             บาท

(1) โครงการจดัทาํศูนยค์อมพวิเตอรก์ระทรวงยุตธิรรมแห่งใหม่
    (Data Center) และ Network and Security Operation Center
    (NOC) สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่
    กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 7,260,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,260,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,540,000             บาท

(2) โครงการระบบโครงสรา้งเครอืข่ายสือ่สาร อาคารทีท่าํการ กระทรวง
    ยุตธิรรม สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม  แขวงทุ่งสองหอ้ง 
    เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 70,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,200,000             บาท

(3) โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งระบบ Cloud Computing สาํนกังาน
    ปลดักระทรวงยุตธิรรม เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 17,810,000             บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 546,016,000            บาท
2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 14,040,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารจอดรถยนต ์ค.ส.ล. 6 ช ัน้ มดีาดฟ้า พรอ้มระบบ
    สาธารณูปโภคภายนอก  สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม
    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 14,040,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,040,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,160,000             บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 310,104,300            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดัแพร่
    ตาํบลช่อแฮ อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 แห่ง 23,883,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,440,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,616,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,940,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,883,300             บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดัลาํปาง
    ตาํบลกลว้ยแพะ อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 14,138,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,238,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,010,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,089,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,138,500             บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดัจนัทบรุี
    ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 35,125,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,656,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,929,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,125,800             บาท

(4) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดันครสวรรค์
    ตาํบลกลางแดด อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 35,757,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,900,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,171,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,970,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,757,800             บาท

(5) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดัสุโขทยั
    ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง 17,231,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,181,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,587,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,231,600             บาท

(6) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดัระยอง
    ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 21,619,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,846,200             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,090,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,136,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,619,400             บาท
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(7) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดัน่าน
    ตาํบลไชยสถาน อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 44,729,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 101,440,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,684,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,026,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 44,729,600             บาท

(8) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดัสงิหบ์รุี
    ตาํบลม่วงหมู่ อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 27,186,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,890,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,578,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,125,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,186,500             บาท

(9) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดัอทุยัธานี
    ตาํบลนํา้ซมึ อาํเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี 1 แห่ง 14,127,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 53,186,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,824,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,234,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,127,600             บาท

(10) ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม จงัหวดัปตัตานี
     ตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง 76,304,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,265,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,242,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,718,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,304,200             บาท

2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน 26,535,900             บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
    จงัหวดัแพร่ ตาํบลช่อแฮ อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 แห่ง 1,132,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,052,400              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 245,700                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 674,700                 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,132,000              บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
    จงัหวดัลาํปาง ตาํบลกลว้ยแพะ อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 866,500                 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,515,700              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 164,300                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 484,900                 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 866,500                 บาท
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(3) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
    จงัหวดัจนัทบรุ ีตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 2,171,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,169,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 269,000                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 728,800                 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,171,200              บาท

(4) ค่าควบคมุงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
    จงัหวดันครสวรรค ์ตาํบลกลางแดด อาํเภอเมอืงนครสวรรค์
    จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 2,028,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,181,600              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 361,600                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 791,500                 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,028,500              บาท

(5) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
    จงัหวดัสุโขทยั ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั 
    จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง 1,326,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,995,100              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 220,400                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 448,300                 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,326,400              บาท

(6) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
    จงัหวดัระยอง ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมอืงระยอง 
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 1,574,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,463,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 271,800                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 617,100                 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,574,100              บาท

(7) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
    จงัหวดัน่าน ตาํบลไชยสถาน อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 3,658,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 4,942,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 406,000                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 877,900                 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,658,100              บาท
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(8) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
    จงัหวดัสงิหบ์รุ ีตาํบลม่วงหมู่ อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุี
    จงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 1,499,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,147,500              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 245,100                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 402,900                 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,499,500              บาท

(9) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
    จงัหวดัอทุยัธานี ตาํบลนํา้ซมึ อาํเภอเมอืงอทุยัธานี 
    จงัหวดัอทุยัธานี 1 แห่ง 1,333,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,266,100              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 249,400                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 683,600                 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,333,100              บาท

(10) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรม
      จงัหวดัปตัตานี ตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืงปตัตานี
      จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง 1,597,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 4,447,900              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 539,600                 บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,310,700              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,597,600              บาท

(11) ค่าควบคุมงานตกแต่งภายใน พรอ้มงานระบบประกอบอาคารทีท่าํการ
      กระทรวงยุตธิรรม แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 9,348,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,040,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,257,700              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,348,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,433,400             บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 195,335,800            บาท

(1) ค่าตกแต่งภายใน พรอ้มงานระบบประกอบอาคารทีท่าํการ
    กระทรวงยุตธิรรม แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 195,335,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 626,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 175,256,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 195,335,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 255,408,000            บาท
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3. งบรายจา่ยอื่น 62,698,200             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาตขิองกระทรวงยุตธิรรม 14,757,200             บาท
2) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการกาํลงัใจ 42,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมเพือ่ส่งเสรมิ
ความเชื่อมโยงระหว่างกนัในประชาคมอาเซยีน 3,741,000              บาท

4) โครงการเฉลมิพระเกียรตเิสรมิสรา้งความจงรกัภกัดสีถาบนัหลกัของชาติ
กระทรวงยุตธิรรม 2,200,000              บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     20  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2580)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
0.9800 -  116.1096 102.1430 219.2326

-                -                -                45.8872        45.8872        
-                -                -                1.7000         1.7000         

0.9800         -                116.1096      54.5558        171.6454      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย  - 120,000 120,000 120,000 1,800,000

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีม่าขอรบับรกิารดา้นงาน
ยุตธิรรม คาํปรกึษาดา้นกฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

2. การเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์ละสนัตวิฒันธรรม
3. การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรม

รวมทัง้สิ้น
1. การขบัเคลือ่นยุตธิรรมชมุชน

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาและสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถึงความเป็นธรรม

 - เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้รื่องสทิธแิละความรูพ้ื้นฐานดา้นกฎหมายสามารถเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม
   ไดโ้ดยงา่ยรวดเร็ว เสมอภาค และประหยดัค่าใชจ่้าย
 - เพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมระหวา่งภาครฐักบัภาคประชาชนดา้นกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกลดปรมิาณ
   คดขีึ้นสู่ศาล
 - เพือ่สนบัสนุนการป้องกนั แกไ้ข และจดัการกบัปญัหาขอ้พพิาทและความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิใีนรูปแบบต่างๆ

 - ศูนยยุ์ตธิรรมชมุชนท ัว่ประเทศ
 - สาํนกังานยุตธิรรมจงัหวดั และสาํนกังานยุตธิรรมจงัหวดัสาขา ทกุแห่ง
 - สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม
 - สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถมัภ์
 - เนตบิณัฑติยสภา ในพระบรมราชูปถมัภ์

                4,309,843,400 
                4,309,843,400 

220,127,300 
219,232,600 
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ  - 70 70 70 70

รอ้ยละ  - 75 75 75 75

รอ้ยละ  - 70 70 70 70

รอ้ยละ  - 70 70 70 70

ราย 20,000
 ( 21,361 )

 -  -  -  -

ราย 100,000
 ( 96,501 )

 -  -  -  -

ลา้นบาท 357.0566     219.2326     221.4326     221.4326       3,288.4890  
ลา้นบาท 357.0566       219.2326       221.4326       221.4326       3,288.4890    
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 3.2424       0.9800       0.9800       0.9800         14.7000      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 125.1488    116.1096    116.1096    116.1096      1,741.6440  
ลา้นบาท 228.6654    102.1430    102.1430    102.1430      1,532.1450  
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : อตัราส่วนทีเ่พิม่ขึ้นของจาํนวนข ัน้ตอน
ในการใหบ้รกิารประชาชนเพือ่อาํนวยความยุตธิรรม
ทีใ่ชน้วตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั ของจาํนวน
ข ัน้ตอนท ัง้หมด

เชงิคุณภาพ : คณะกรรมการศูนยยุ์ตธิรรมชมุชนมี
ความรูค้วามเขา้ใจดา้นยุตธิรรมทางเลอืก ไม่นอ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของศูนยยุ์ตธิรรมชมุชนทีน่าํ
กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกมาใชเ้พือ่ระงบัขอ้พพิาท

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีม่าขอรบับรกิารดา้นงาน
ยุตธิรรม
เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีม่าขอรบัคาํปรกึษาดา้น
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนทีม่า
ขอรบับรกิารดา้นงานยุตธิรรม คาํปรกึษาดา้นกฎหมาย
และกระบวนการยุตธิรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
219,232,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 980,000                บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 980,000                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 200,000                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพงานบริการของศูนยบ์ริการร่วม
    กระทรวงยุตธิรรม 500,000                บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน 180,000                บาท
(4) วสัดุคอมพวิเตอร์ 100,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 116,109,600           บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 116,109,600           บาท

1) เงนิอดุหนุนเนตบิณัฑติยสภา 4,000,000              บาท
2) เงนิอดุหนุนสภาทนายความ 49,620,800             บาท
3) โครงการปฏรูิปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และทีป่รึกษากฎหมาย
ของเดก็และเยาวชน 3,448,800              บาท

4) โครงการทนายความอาสาประจาํสถานีตาํรวจ 59,040,000             บาท
3. งบรายจ่ายอืน่ 102,143,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมยุตธิรรมชุมชนเพือ่การเขา้ถงึ
ความยุตธิรรมของประชาชน 45,887,200             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความสมานฉนัทแ์ละสนัตวิฒันธรรม 1,700,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานยุตธิรรมเพือ่บริการประชาชน 54,555,800             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสริมใหป้ระชาชนเขา้ถงึความเป็นธรรม
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บาท
8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     18  ปี (ปี 2563 ถึง  ปี 2580)
8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-  -  -  0.8947 0.8947
-                -                -                0.8947         0.8947         

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ  - 75 75 75 75

รอ้ยละ  - 75 75 75 75
รอ้ยละ  - 60 60 60 60

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูป้ฏบิตังิานดา้นกฎหมาย
ของกระทรวงยุตธิรรมสามารถนาํความรูท้ีไ่ดร้บัไปใช ้
ในการปฏบิตังิานดา้นพฒันากฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิรรม ไม่นอ้ยกวา่

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผูป้ฏบิตังิานดา้นกฎหมายของ
กระทรวงยุตธิรรมกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การพฒันากฎหมาย

8.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการพฒันากฎหมายกระทรวงยุติธรรม 894,700 

 - เพือ่ใหก้ฎหมายเป็นเครื่องมอืสาํหรบัทกุภาคส่วนไดป้ระโยชนจ์ากการพฒันาประเทศอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม
 - เพือ่ใหก้ารอาํนวยความยุตธิรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท ัว่ถงึ และปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ

 สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม

16,104,600 
16,104,600 
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท -              0.8947       0.8947       0.8947         13.4205      
ลา้นบาท -                0.8947         0.8947         0.8947         13.4205        
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              0.8947       0.8947       0.8947         13.4205      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันากฎหมายกระทรวงยุติธรรม 894,700 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 894,700                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันากฎหมาย 894,700                บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2565)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-  -  4.8753 20.4147 25.2900
-                -                4.8753         20.4147        25.2900        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ  - 70 70 70  -

รอ้ยละ 70
 ( - )

70 70 70  -

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนประชาชนกลุม่
ตวัอย่างในจงัหวดัชายแดนภาคใตร้บัรูง้าน
อาํนวยความยุตธิรรมของรฐั ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ของประชาชน
กลุม่เป้าหมายในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีม่ต่ีองาน
บรกิารของหน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม
ไม่นอ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น
1. อาํนวยความยุตธิรรมทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

228,555,600 
228,555,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.4  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 25,290,000 
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 25,290,000 

 - เสรมิสรา้งการอาํนวยความยุตธิรรมใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของสงัคมจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นไป
   ตามหลกัธรรมาภบิาล และใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน
 - สรา้งความเชื่อม ัน่และหลกัประกนัความยุตธิรรมใหก้บัประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้และส่วนกลาง
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 152.6856     25.2900      25.2900      25.2900        -              
ลา้นบาท 152.6856       25.2900        25.2900        25.2900        -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 9.7506       4.8753       4.8753       4.8753         -              
ลา้นบาท 142.9350    20.4147      20.4147      20.4147        -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 25,290,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,875,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,875,300              บาท
1) โครงการศูนยน์ิตธิรรมสมานฉนัท ์3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,875,300              บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 20,414,700             บาท
1) โครงการส่งเสริมการอาํนวยความยุตธิรรมโดยศูนยยุ์ตธิรรมชุมชน 13,731,500             บาท
2) โครงการพฒันาระบบและเพิม่ศกัยภาพการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทครอบครวัและ
มรดกตามบทบญัญตัแิห่งศาสนาอสิลามในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,700,000              บาท

3) โครงการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ของกระทรวงยุตธิรรม 4,983,200              บาท
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บาท

บาท
8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     2  ปี (ปี 2563 ถึง  ปี 2564)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-  -  -  1.7647 1.7647
-                -                -                1.7647         1.7647         

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน  - 7,000 7,000  -  -

ศูนย์  - 70 70  -  -

รอ้ยละ  - 70 70  -  -

1,764,700 

1,764,700 

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่

งบรายจา่ย

เชงิปรมิาณ : ศูนยยุ์ตธิรรมชมุชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมแีผนการป้องกนัปญัหาหนี้นอก
ระบบภายในชมุชน อย่างนอ้ย

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของศูนยยุ์ตธิรรมชมุชนทีน่าํ
กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกมาใชเ้พือ่ระงบัขอ้พพิาทใน
เรื่องหนี้นอกระบบ

รวมทัง้สิ้น
1. โครงการยุตธิรรมสู่หมู่บา้น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

8.5  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบัภาค
8.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวิตผูมี้รายไดน้อ้ยเพื่อลดความ

เหลื่อมลํ้าทางสงัคม

 เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารเขา้ถงึช่องทางการใหบ้รกิารของกระทรวงยุตธิรรมและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายต่างๆและใหบ้รกิารประชาชนทีเ่ขา้มาขอรบับรกิาร โดยเนน้ชมุชน/หมู่บา้น/ครวัเรอืน
ในพื้นทีค่วามรบัผดิชอบของศูนยยุ์ตธิรรมชมุชนตาํบลนัน้ๆ

จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

งบประมาณ

3,529,400 
3,529,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท -              1.7647       1.7647       -                -              
ลา้นบาท -                1.7647         1.7647         -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              1.7647       1.7647       -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมี้รายไดน้อ้ย
             เพือ่ลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม 1,764,700 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 1,764,700              บาท

1) โครงการยุตธิรรมสู่หมู่บา้น 1,764,700              บาท
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บาท

บาท
8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2565)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-  -  -  2.8696 2.8696
-                -                -                2.8696         2.8696         

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

มาตรการ  - 2 2 2  -

รอ้ยละ  - 85 85 85  -

รอ้ยละ  - 85 85 85  -

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอแนะ/มาตรการป้องกนั
ปราบปรามการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม 
อย่างนอ้ย

เชงิคุณภาพ : ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม ไม่ตํา่กวา่
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจใน
คุณภาพการใหบ้รกิารและผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาระบบบรหิารเพือ่ต่อตา้นการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครอง

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

24,136,200 
24,136,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.6  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ 2,869,600 
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบบรหิารเพื่อต่อตา้นการทจุรติและสง่เสรมิ

คุม้ครองจรยิธรรม 2,869,600 

 - เพือ่ดาํเนินมาตรการป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในส่วนราชการกระทรวงยุตธิรรม
 - เพือ่ดาํเนินมาตรการส่งเสรมิและคุม้ครองจรยิธรรมในส่วนราชการกระทรวงยุตธิรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม สถานทีร่าชการและโรงแรมเอกชนในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ปรมิณฑล 
และต่างจงัหวดั
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 15.5274      2.8696       2.8696       2.8696         -              
ลา้นบาท 15.5274        2.8696         2.8696         2.8696         -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 15.5274      2.8696       2.8696       2.8696         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบริหารเพือ่ต่อตา้นการทจุริตและ
             สง่เสริมคุม้ครองจริยธรรม 2,869,600 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 2,869,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริหารเพือ่ต่อตา้นการทจุริตและส่งเสริม
คุม้ครองจริยธรรม 2,869,600              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัความรู ้

บรกิารดา้นคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

จาํนวนไมน่อ้ยกว่า

ราย 29,780

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ คุม้ครอง 

    มหีลกัประกนัดา้นสทิธแิละเสรภีาพตามบทบญัญตัิ

    แห่งกฎหมายอย่างเท่าเทยีม ทัว่ถงึ และเป็นธรรม

-   -   

สงัคมรูห้นา้ที ่เคารพสทิธมินุษยชน และไดร้บัการคุม้ครองอย่างเป็นธรรม

1. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสทิธ ิหนา้ที ่และเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น

2. พฒันาและจดัระบบการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ รวมท ัง้ประสานงานกบัทกุภาคส่วน

ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

3. พฒันาและจดัระบบการไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พพิาท

4. พฒันาระบบ มาตรการ และดาํเนินการตามพนัธกรณีระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชน

5. พฒันาระบบ มาตรการ และดาํเนินการคุม้ครองพยาน

6. บูรณาการและดาํเนินการช่วยเหลอืประชาชนทีเ่ดอืดรอ้น หรอืเหยือ่อาชญากรรม

และจาํเลยในคดอีาญา

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

กระทรวงยุตธิรรม

กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

640,735,700 786,606,300 



- ตวัชี้วดั : จาํนวนขอ้พพิาททางแพ่งและขอ้พพิาท

ทางอาญาทีเ่ขา้สู่กระบวนการไกลเ่กลีย่สามารถ

ยุตไิดไ้มน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 60

2,000

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

- ตวัชี้วดั : จาํนวนผูผ้่านการอบรมหลกัสูตร

การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทเพือ่ขึ้นทะเบยีนเป็นผูไ้กลเ่กลีย่

ตามพระราชบญัญตักิารไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562

ไมน่อ้ยกว่า

คน 380

- ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บัการคุม้ครองเยยีวยา 

ตามมาตรฐานกาํหนดข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน

และระยะเวลาการใหบ้รกิารภายใน

วนั 21

คดี 228

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนไดร้บัการอาํนวยความยุตธิรรม

    และเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมไดโ้ดยงา่ย สะดวก  

    รวดเรว็ และเป็นธรรม

- ตวัชี้วดั : ผูร่้วมกจิกรรมการเสรมิสรา้งความรู ้

เกี่ยวกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

และสทิธมินุษยชนไมน่อ้ยกว่า

คน

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนไดร้บัการคุม้ครองช่วยเหลอื

    เยยีวยาตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย 

    และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดอีาญา 

    พ.ศ. 2544 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559

- ตวัชี้วดั : ผูเ้สยีหายและจาํเลยในคดอีาญาทีไ่ดร้บั

การช่วยเหลอืทางการเงนิไมน่อ้ยกว่า

ราย 8,870

- ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บัความรู ้และบรกิาร

ดา้นสทิธแิละเสรภีาพไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 90
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 640.7357        786.6063        729.4538        734.6664        733.2592        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 640.7357        786.6063        729.4538        734.6664        733.2592        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 102.3511 108.1607 113.1146 118.3272 123.8123 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้

ไดร้บัความรูด้า้นสทิธเิสรภีาพ และเขา้ถงึกระบวน

การยุติธรรมไดโ้ดยงา่ย สะดวก รวดเรว็ และเป็นธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนของประชาชน

และเจา้หนา้ที่รฐัที่ไดร้บัการส่งเสรมิความรู ้

ดา้นสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่นอ้ยกว่า

คน 1,620 3,990 3,990 3,990 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพนกังานเจา้หนา้ที่

ที่มภีารกิจดา้นการคุม้ครองพยานในคดคีวามม ัน่คง

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เขา้รบัการอบรม

ไม่นอ้ยกว่า

คน -                 45 45 45 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชน

และเจา้หนา้ที่รฐัในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ที่ผ่านการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจดา้นสทิธิ

เสรภีาพและสทิธมินุษยชนตามเกณฑ์

ที่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70 80 80 80 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สดัส่วนของจาํนวน

เจา้หนา้ที่รฐัที่ปฏบิตัิหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใตม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง

สทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนเพิม่ขึ้นจากปี 2562

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ -                 10 10 10 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.2500        6.8923        6.8923        6.8923        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิ คุม้ครองสทิธเิสรภีาพ

มีหลกัประกนัดา้นสทิธมินุษยชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนของผูเ้สยีหายและ

จาํเลยในคดอีาญาทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืทางการเงนิ

ไม่นอ้ยกว่า

ราย 5,950 8,870 8,870 8,870 8,870

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานผลการศึกษา

มาตรการหรอืกลไกเพือ่เป็นแรงจูงใจใหภ้าคธุรกิจ

เคารพสทิธมินุษยชน

ฉบบั -                 1 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูแ้ทนหน่วยงาน

ภาครฐั รฐัวสิาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ที่เขา้รบัการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรวทิยากรกระบวนการ

ธุรกิจกบัสทิธมินุษยชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัหลกัการชี้แนะของสหประชาชาติ

ว่าดว้ยธุรกิจกบัสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

คน -                 150 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนของประชาชน

และเจา้หนา้ที่รฐัที่ไดร้บัการส่งเสรมิความรู ้

ดา้นสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

คน -                 15,505 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ

เสรมิสรา้งความรูเ้กี่ยวกบัการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ

และสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

คน 600 2,000 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนลา่มที่เขา้รบัการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพลา่ม

ในช ัน้สอบสวนไม่นอ้ยกว่า

คน -                 100 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชน

และเจา้หนา้ที่รฐัที่ผ่านการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ

ดา้นสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนตามเกณฑ์

ที่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ที่ภาครฐั

ภาคเอกชน และประชาชนเขา้ร่วมการประชมุ

เพือ่ทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัแผนปฏบิตัิการระดบัชาติ

ว่าดว้ยธุรกิจกบัสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

คน 1,000 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานตน้แบบที่ด ี

(Best Practice) ในการดาํเนินงานตามหลกัการ

สหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจและสทิธมินุษยชน

ฉบบั 1 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจากภาครฐั

ภาครฐัวสิาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน

และภาคประชาสงัคมเขา้ร่วมการประชมุการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูต้น้แบบที่ดดีา้นสทิธมินุษยชน

ไม่นอ้ยกว่า

คน 300 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบการติดตาม

สถานการณส์ทิธมินุษยชน

ระบบ 1 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจากภาครฐั 

ภาครฐัวสิาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสงัคม 

เขา้ร่วมการประชมุการแลกเปลีย่นเรยีนรูต้น้แบบที่ดี

ดา้นธุรกิจกบัสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

คน 400 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเยาวชนผูส้นใจที่

เขา้รบัการอบรมหลกัสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพ

สทิธไิม่นอ้ยกว่า

คน 900 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ที่รฐัที่ปฏบิตัิ

หนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายเขา้รบั

การอบรมหลกัสูตรพฒันาประสทิธภิาพการบงัคบัใช ้

กฎหมายไม่นอ้ยกว่า

คน 180 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเยาวชนผูส้นใจที่เขา้

รบัการอบรมหลกัสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสทิธิ

สามารถผ่านการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจตามเกณฑ์

ที่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเจา้หนา้ที่รฐั

ที่ปฏบิตัิหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ทีเ่ขา้รบัการอบรมหลกัสูตรพฒันาประสทิธภิาพ

การบงัคบัใชก้ฎหมายผ่านการทดสอบความรู ้

ความเขา้ใจตามเกณฑท์ี่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ไดร้บัความรู ้บรกิารดา้นคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

จาํนวนไม่นอ้ยกว่า

ราย 29,130 29,780 30,290 30,800 31,310

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

มคีวามพงึพอใจในการบรกิารดา้นคุม้ครองสทิธิ

และเสรภีาพไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูผ่้านการอบรม

หลกัสูตรการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทเพือ่ขึ้นทะเบยีน

เป็นผูไ้กลเ่กลีย่ตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่

ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 ไม่นอ้ยกว่า

คน -                 380 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ที่ภาครฐั 

ภาคเอกชน และประชาชน เขา้ร่วมกจิกรรม

การขบัเคลือ่นแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

ไม่นอ้ยกว่า

คน 550 550 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานผลการศึกษา

ความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรบักลไก

ขบัเคลือ่นงานสทิธมินุษยชน

ฉบบั -                 1 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้พพิาททางแพ่ง

และขอ้พพิาททางอาญาที่เขา้สู่กระบวนการไกลเ่กลีย่

สามารถยุติไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60

คดี -                 228 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงาน

ระดบักระทรวงที่มกีารรายงานผลการปฏบิตัิงาน

ตามแผนปฏบิตัิการดา้นสทิธมินุษยชน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ -                 75 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สดัส่วนของจาํนวน

เจา้หนา้ที่รฐัทีป่ฏบิตัิหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใช ้

กฎหมายประชาชน และเยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เรื่องสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชน

เพิม่ขึ้นจากปี 2562 ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ -                 10 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 532.1346 671.5533 609.4469 609.4469 609.4469 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี)

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 494,179,800 

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 6,892,300 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,892,300 

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 108,160,700                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 671,553,300                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 177,373,500 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 103.5781 111.8218        18.4266         -                 552.7798        786.6063        

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 103.5781 4.5826 -                 -                 -                 108.1607        

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-  104.6942        18.4266         -                 54.2527         177.3735        

ผลผลติที่ 1 : ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ

คุม้ครอง มหีลกัประกนัดา้นสทิธเิสรภีาพ

ตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย และหลกัการ

สทิธมินุษยชน

             -          104.6942          18.4266                -            54.2527        177.3735 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม

-  2.5450 -                 -                 491.6348        494.1798        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบ

บรกิาร มาตรการ กลไก และส่งเสรมิ

ความรูใ้นการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพเพือ่

ช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนตามกฎหมาย

             -             2.5450                -                  -                  -             2.5450 

โครงการที่ 2 : โครงการขบัเคลือ่น

การดาํเนินงานดา้นสทิธมินุษยชน

เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื

             -                  -                  -                  -            24.1850          24.1850 

โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลอืเยยีวยา

ผูเ้สยีหายและจาํเลยในคดอีาญาใหไ้ดร้บั

ความเป็นธรรมตามกฎหมาย

             -                  -                  -                  -          450.0000        450.0000 

โครงการที่ 4 : โครงการขบัเคลือ่น

การดาํเนินงานดา้นสทิธเิสรภีาพและ

สทิธมินุษยชนตามบทบญัญตัิแห่งกฏหมาย

             -                  -                  -                  -            17.4498          17.4498 

4. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข

ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-  -                 -                 -                 6.8923 6.8923 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ

และเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้ง

เพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

             -                  -                  -                  -             0.8000           0.8000 

โครงการที่ 2 : โครงการอาํนวย

ความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

             -                  -                  -                  -             6.0923           6.0923 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

102.3511         108.1607         113.1146         118.3272         123.8123         

102.3511         108.1607         113.1146         118.3272         123.8123         

98.3551           103.5781         108.5320         113.7446         119.2297         

3.9960            4.5826            4.5826            4.5826            4.5826            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 108,160,700 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 108,160,700 บาท

1. งบบคุลากร 103,578,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 55,280,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 55,280,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 48,297,600             บาท

2. งบดาํเนินงาน 4,582,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,582,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 240,000                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 2,712,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,548,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 82,600                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

104.6942    18.4266      -              54.2527      177.3735    

-                -                -                1.8445         1.8445         

8.9770         -                -                -                8.9770         

5.3830         4.7480         -                8.0432         18.1742        

58.8103        6.0135         -                44.3650        109.1888      

31.5239        7.6651         -                -                39.1890        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 950

 ( 2,855 )

1,100 1,100 1,100 1,100

ฉบบั - 1 - - -

ราย 28,000

 ( 36,727 )

28,500 29,000 29,500 30,000

ราย 180

( 150 )

180 190 200 210

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ที่ภาครฐั ภาคเอกชน

ประชาชน เขา้ร่วมการประชมุและการฝึกอบรม

การส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและสรา้งหลกัประกนั

ดา้นสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : ความสาํเรจ็ของการจดัทาํรายงานประเทศ

ตามพนัธกรณีภายใตก้ติการะหว่างประเทศ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนคนที่ขอรบัการช่วยเหลอื

ทางกฎหมายไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพยานที่ไดร้บัการคุม้ครอง

ตามกฎหมายคุม้ครองพยานไม่นอ้ยกว่า

4. การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ ช่วยเหลอื เยยีวยาประชาชนตามกฎหมาย

5. การอาํนวยการและการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ

และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบูรณาการความร่วมมอืดา้นการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพ

และสทิธมินุษยชนในประชาคมอาเซยีน

2. การส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร

ดา้นการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในส่วนภมูภิาค

3. การส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพ การระงบัขอ้พพิาท และการส่งเสรมิ

ใหม้หีลกัประกนัดา้นสทิธมินุษยชน

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                     177,373,500 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิ คุม้ครอง มีหลกัประกนัดา้นสทิธเิสรภีาพ

                         ตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย และหลกัการสทิธมินุษยชน                     177,373,500 

 เพือ่ใหก้ารส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพ และการมสีว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยประชาชน

เกิดความเชือ่ม ัน่และเขา้ถงึความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรูค้วามเขา้ใจในสทิธเิสรภีาพ มหีลกัประกนั

ดา้นสทิธมินุษยชน ตลอดจนไดร้บัการคุม้ครองสทิธแิและเสรภีาพและการช่วยเหลอืทางกฎหมาย

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฉบบั 1

 ( - )

1 - - -

หน่วยงาน 1,000

 ( 1,020 )

- - - -

ฉบบั 1

 ( - )

- - - -

ครัง้ 12

( 8 )

- - - -

รอ้ยละ 70

( 98.64 )

70 70 70 70

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 50

 ( 97.67 )

65 65 65 65

รอ้ยละ 50

 ( - )

- - - -

รอ้ยละ 65

( 68.30 )

- - - -

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเจา้หนา้ที่ภาครฐั ภาคเอกชน

ประชาชน เขา้ร่วมการประชมุและการฝึกอบรม

การส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและสรา้งหลกัประกนั

ดา้นสทิธมินุษยชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ผ่านเกณฑ์

ที่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : จาํนวนพยานที่ไดร้บัการคุม้ครอง

มคีวามปลอดภยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนคดทีี่ไดร้บัการคุม้ครองพนกังาน

สอบสวนมคีวามเหน็ส ัง่ฟ้องไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของหน่วยงานภาครฐั

ที่มกีารรายงานผลการปฏบิตัิตามขอ้เสนอแนะ

ที่ไดร้บัจากคณะกรรมการสหประชาชาติตามกติกา

ระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธิ

ทางการเมอืงไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนผูย้ื่นคาํขอรบัเงนิ

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนคดรีบัแจง้ความ

ต่อสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (เฉพาะฐานความผดิ

อาญาตามทา้ยพระราชบญัญตัิค่าตอบแทนผูเ้สยีหายฯ) 

ไม่นอ้ยกว่า

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ความสาํเรจ็ของการจดัทาํบนัทกึ

ความร่วมมอืการช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย

ระหว่างไทยกบัประเทศสมาชกิในอาเซยีนหรอื

อาเซยีน+3

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหน่วยงานภาครฐัที่ไดร้บัขอ้มลู

ข่าวสารดา้นกฎหมาย ดา้นการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพ

และสทิธมินุษยชน เพือ่นาํไปสรา้งการรบัรูแ้ก่ประชาชน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานประเทศตามพนัธกรณี

ภายใตอ้นุสญัญาต่อตา้นการทรมานและการประติบตัิ

หรอืการลงโทษอืน่ที่โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม 

หรอืยํา่ยศีกัดิ์ศรี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการรายงานสถติิเกี่ยวกบั

การช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีหายและจาํเลยในคดอีาญา

ใหแ้ก่หน่วยงานระดบันโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

เพือ่ป้องกนัและลดปญัหาอาชญากรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 180.8152       177.3735       159.4469       159.4469       159.4469       

ลา้นบาท 180.8152       177.3735       159.4469       159.4469       159.4469       

ลา้นบาท 107.9153      104.6942      105.1942      105.1942      105.1942      

ลา้นบาท 12.9434        18.4266        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 59.9565        54.2527        54.2527        54.2527        54.2527        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

177,373,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 104,694,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,823,600           บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,142,200              บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 27,740,000             บาท

(4) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,878,900              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 2,000,000              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,230,000              บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,811,600              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 630,000                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 560,000                บาท

(10) ค่าธรรมเนยีม 320,000                บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,771,000              บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,986,000              บาท

(13) ค่านํา้เยน็ระบบปรบัอากาศ 2,120,000              บาท

(14) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 37,419,400             บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชน 5,818,700              บาท

(16) วสัดสุาํนกังาน 3,300,700              บาท

(17) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 550,200                บาท

(18) วสัดคุอมพวิเตอร์ 2,304,000              บาท

(19) วสัดงุานบา้นงานครวั 150,000                บาท

(20) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 90,900                  บาท

(21) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 8,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,870,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 972,000                บาท

(2) ค่าประปา 24,600                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,811,100              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,028,200              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 34,700                  บาท

2. งบลงทนุ 18,426,600             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,426,600             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 18,426,600             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 190,600                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 190,600                บาท

  รวม 6 รายการ (รวม 29 หน่วย)

ผลผลติ : ประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิ คุม้ครอง มีหลกัประกนัดา้นสทิธเิสรภีาพ

            ตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย และหลกัการสทิธมินุษยชน
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2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000              บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

    2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,487,100             บาท

(1) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศกลางสาํหรบัการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 

     แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 4,672,000              บาท

(2) โครงการพฒันาระบบและจดัการฐานขอ้มลูงานบรกิาร

     ของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ    

     แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 3,137,300              บาท

(3) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศการคุม้ครองพยาน  

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 2,355,000              บาท

(4) โครงการจดัหาครภุณัฑค์อมพวิเตอรก์รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 4,124,100              บาท

(5) โครงการปรบัปรงุเวบ็ไซตก์รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 2,198,700              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 232,900                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 232,900                บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 168,000                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 168,000                บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.1.6 ครภุณัฑอ์าวธุ 60,000                  บาท

(1) ครภุณัฑอ์าวธุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 60,000                  บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 54,252,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการตอบแทนพยานและคุม้ครองพยาน 20,000,000             บาท

2) โครงการช่วยเหลอืประชาชนผูต้กเป็นผูเ้สยีหายและจาํเลยในคดอีาญา

    ใหเ้ขา้ถงึความยุตธิรรม 23,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายสายด่วนยุตธิรรม 1,365,000              บาท

4) โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานตามพระราชบญัญตักิารป้องกนั

   และปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบ้คุคลสูญหาย 2,625,000              บาท

5) โครงการประชมุแนวทางการปฏรูิปการช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย

    สู่ความเป็นผูน้าํอาเซยีน 854,500                บาท

6) โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานตามพนัธกรณีสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 5,418,200              บาท

7) โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นพฒันาการดา้นสทิธมินุษยชน

   ในภมูภิาคอาเซยีน 990,000                บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.5450 -  -  -  2.5450

2.5450         -                -                -                2.5450         

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 6,400

 ( 10,348 )

2,000 - - -

คน 100

( 109 )

100 - - -

ระบบ 1

 ( - )

- - - -

เชงิปรมิาณ : จาํนวนลา่มที่เขา้รบัการฝึกอบรม

หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพลา่มในช ัน้สอบสวน

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบสารสนเทศการเชื่อมโยง

ขอ้มลูการช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนตามกฎหมาย

1. การพฒันาระบบบรกิาร มาตรการ กลไก และสรา้งความสมัพนัธ์

กบัภาคีเครอืข่ายในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเสรมิสรา้ง

ความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

และสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

20,077,200 

20,077,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 494,179,800 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบบรกิาร มาตรการ กลไก และสง่เสรมิความรู ้

ในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพเพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชน

ตามกฎหมาย 2,545,000 

 เพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมายและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน รวมท ัง้เป็น

การประชาสมัพนัธภ์ารกิจดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนทีต่กเป็นจาํเลยในคดอีาญา 

อาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึกระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยงา่ย สะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ 

และเกิดความคลอ่งตวัยิง่ขึ้น ตลอดจนการไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจและสทิธปิระโยชนอ์นัควรไดร้บั

ตามกฎหมายแก่กลุม่ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

 ท ัว่ประเทศ
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 17.5322        2.5450 -                -                -                

ลา้นบาท 17.5322        2.5450 -                -                -                

ลา้นบาท 9.5970         2.5450         -                -                -                

ลา้นบาท 7.9352         -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

2,545,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,545,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,545,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายการคุม้ครองสทิธิ

    และเสรภีาพ 1,626,000              บาท

(2) โครงการพฒันาระบบลา่มในชัน้สอบสวน 919,000                บาท

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรกิาร มาตรการ กลไก และสง่เสรมิความรู ้

             ในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพเพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนตามกฎหมาย
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  24.1850 24.1850

-                -                -                24.1850        24.1850        

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฉบบั - 1 - - -

คน - 150 - - -

คน - 15,505 - - -เชงิปรมิาณ : จาํนวนของประชาชนและเจา้หนา้ที่รฐั

ที่ไดร้บัการส่งเสรมิความรูด้า้นสทิธเิสรภีาพ 

และสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานผลการศึกษามาตรการ

หรอืกลไกเพือ่เป็นแรงจูงใจใหภ้าคธุรกิจ

เคารพสทิธมินุษยชน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐั 

ภาครฐัวสิาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ที่เขา้รบั

การฝึกอบรมหลกัสูตรวทิยากรกระบวนการธุรกิจ

กบัสทิธมินุษยชน มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

หลกัการชี้แนะของสหประชาชาติว่าดว้ย

ธุรกิจกบัสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การขบัเคลือ่นการดาํเนินงานดา้นสทิธมินุษยชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการขบัเคลื่อนการดําเนินงานดา้นสทิธมินุษยชนเพือ่การพฒันา

ที่ย ัง่ยนื 24,185,000 

 เพือ่กระตุน้ใหห้น่วยงานทุกภาคส่วนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเหน็ถงึความสาํคญัในเรือ่งสทิธมินุษยชน

นาํไปสู่การปฏบิตัิอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมอืในการดาํเนินงานดา้นสทิธมินุษยชนเพือ่ช่วยลด

สถานการณก์ารละเมดิสทิธมินุษยชนในสงัคมไทย รวมท ัง้ส่งผลทาํใหป้ระเทศไทยมภีาพลกัษณท์ี่ดี

ในดา้นสทิธมินุษยชนและไดร้บัการยอมรบัจากนานาประเทศ

 ท ัว่ประเทศ

58,112,900 

58,112,900 
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,000

 ( 234 )

- - - -

ฉบบั 1

( - )

- - - -

คน 300

( 357 )

- - - -

ระบบ 1

( - )

- - - -

คน 400

( 42 )

- - - -

คน 900

( 1,125 )

- - - -

คน 180

( 551 )

- - - -

คน 550

 ( 40 )

550 - - -

ฉบบั - 1 - - -

รอ้ยละ 80

( 88.12 )

80 - - -

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานผลการศึกษา

ความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรบักลไก

การขบัเคลือ่นงานสทิธมินุษยชน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนและเจา้หนา้ที่รฐั

ที่ผ่านการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจดา้นสทิธเิสรภีาพ

และสทิธมินุษยชนตามเกณฑท์ี่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจากภาครฐั 

ภาครฐัวสิาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน 

และภาคประชาสงัคม เขา้ร่วมการประชมุ

การแลกเปลีย่นเรยีนรูต้น้แบบที่ดดีา้นสทิธมินุษยชน

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบการติดตามสถานการณ์

สทิธมินุษยชน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ที่รฐัทีป่ฏบิตัิหนา้ที่

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย เขา้รบัการอบรม

หลกัสูตรพฒันาประสทิธภิาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ทีภ่าครฐั ภาคเอกชน 

และประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมการขบัเคลือ่น

แผนสทิธมินุษยชนแห่งชาติไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ที่ภาครฐั ภาคเอกชน

และประชาชนเขา้ร่วมการประชมุเพือ่ทาํความเขา้ใจ

เกี่ยวกบัแผนปฏบิตัิการระดบัชาติว่าดว้ยธุรกิจ

กบัสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานตน้แบบที่ด ี

(Best Practice) ในการดาํเนินงานตามหลกัการ

สหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจและสทิธมินุษยชน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจากภาครฐั 

ภาครฐัวสิาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสงัคม 

เขา้ร่วมการประชมุการแลกเปลีย่นเรยีนรูต้น้แบบที่ดี

ดา้นธุรกิจกบัสทิธมินุษยชนไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเยาวชนผูส้นใจที่เขา้รบัการอบรม

หลกัสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสทิธไิม่นอ้ยกว่า

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 79.72 )

- - - -

รอ้ยละ 70

( 96.51 )

- - - -

รอ้ยละ 75

( 95.55 )

75 - - -

รอ้ยละ - 10 - - -

ลา้นบาท 33.9279        24.1850        -                -                -                

ลา้นบาท 33.9279        24.1850        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 33.9279        24.1850        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเจา้หนา้ที่รฐัที่ปฏบิตัิหนา้ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายที่เขา้รบัการอบรม

หลกัสูตรพฒันาประสทิธภิาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ผ่านการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจตามเกณฑ์

ที่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงานระดบักระทรวง

ที่มกีารรายงานผลการปฏบิตัิงานตามแผนปฏบิตัิการ

ดา้นสทิธมินุษยชนในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : สดัส่วนของจาํนวนเจา้หนา้ที่รฐัที่ปฏบิตัิ

หนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ประชาชน

และเยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องสทิธเิสรภีาพ

และสทิธมินุษยชนเพิม่ขึ้นจากปี 2562 

ไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเยาวชนผูส้นใจทีเ่ขา้รบั

การอบรมหลกัสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสทิธิ

สามารถผ่านการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ

ตามเกณฑท์ี่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

24,185,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 24,185,000             บาท

1) โครงการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชน 16,768,400             บาท

2) โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานดา้นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน 3,007,000              บาท

3) โครงการขบัเคลือ่นแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 4,409,600              บาท

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการดําเนินงานดา้นสทิธมินุษยชนเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื
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บาท

8.3.3.1   วตัถปุระสงค์

8.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     20  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2580)

8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  450.0000 450.0000

-                -                -                450.0000      450.0000      

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 11,450

( 11,793 )

8,870 8,870 8,870 133,050

รอ้ยละ 85

( 99.62 )

85 85 85 85

รอ้ยละ 90

( 100.58 )

90 90 90 90

ลา้นบาท 600.0000       450.0000       450.0000       450.0000       6,750.0000 

ลา้นบาท 600.0000       450.0000       450.0000       450.0000       6,750.0000 

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 600.0000      450.0000      450.0000      450.0000      6,750.0000    

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนของผูเ้สยีหายและจาํเลย

ในคดอีาญาที่ไดร้บัการช่วยเหลอืทางการเงนิ

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิเวลา : ผูร้บับรกิารไดร้บัการบรกิารตามมาตรฐาน

รอบระยะเวลาที่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามวงเงนิ

งบประมาณที่ไดร้บัไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีหายและจาํเลยในคดอีาญา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีหายและจาํเลยในคดีอาญา

ใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมตามกฎหมาย 450,000,000 

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการคุม้ครองช่วยเหลอืเยยีวยาตามพระราชบญัญตัิค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย 

และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559

 ท ัว่ประเทศ

                8,700,000,000 

                8,700,000,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีหายและจาํเลยในคดีอาญา

             ใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมตามกฎหมาย 450,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 450,000,000           บาท

1) ค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดอีาญา 450,000,000            บาท
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บาท

8.3.4.1   วตัถปุระสงค์

8.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2563)

8.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  17.4498 17.4498

-                -                -                17.4498        17.4498        

8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 530

 ( 649 )

380 - - -

ศูนย์ 300

( 331 )

76 - - -

คดี  - 228 - - -

รอ้ยละ 80

( 100 )

80 - - -

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูผ่้านการอบรมหลกัสูตร

การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทเพือ่ขึ้นทะเบยีนเป็นผูไ้กลเ่กลีย่

ตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยไ์กลเ่กลีย่ระงบัขอ้พพิาท

ภาคประชาชนทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้พพิาททางแพ่งและขอ้พพิาททาง

อาญาที่เขา้สู่กระบวนการไกลเ่กลีย่สามารถยุติได ้

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตร

การฝึกอบรมเพือ่ขึ้นทะเบยีนผูไ้กลเ่กลีย่

ตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 

พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑท์ี่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การขบัเคลือ่นการดาํเนินงานดา้นสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชน

ตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการขบัเคลื่อนการดําเนินงานดา้นสทิธเิสรภีาพ

และสทิธมินุษยชนตามบทบญัญตัิแห่งกฏหมาย 17,449,800 

 เพือ่เป็นการรองรบัการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานตามกฎหมายในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ 

และสทิธมินุษยชน ใหป้ระชาชนไดร้บัการอาํนวยความยุติธรรมโดยสะดวก รวดเรว็ ท ัว่ถงึ และเป็นธรรม

 ท ัว่ประเทศ

42,932,200 

42,932,200 
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 25.4824        17.4498        -                -                -                

ลา้นบาท 25.4824        17.4498        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 25.4824        17.4498        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการดําเนินงานดา้นสทิธเิสรภีาพ

             และสทิธมินุษยชนตามบทบญัญตัิแหง่กฏหมาย 17,449,800 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 17,449,800             บาท

1) โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานตามพระราชบญัญตักิารไกลเ่กลีย่

ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 17,449,800             บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  0.8000 0.8000

-                -                -                0.8000         0.8000         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 45 45 45 -

ลา้นบาท 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 -                

ลา้นบาท 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท 0.8000        0.8000        0.8000        0.8000         -               

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

1. การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุติธรรมและการแกไ้ขฟ้ืนฟู

ผูต้อ้งขงั รวมท ัง้ผูท้ี่เคยกระทาํความผดิในคดคีวามม ัน่คง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพนกังานเจา้หนา้ที่ที่มภีารกิจ

ดา้นการคุม้ครองพยานในคดคีวามม ัน่คงในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ขา้รบัการอบรมไม่นอ้ยกว่า

3,200,000 

3,200,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.4  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 6,892,300 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา 800,000 

 เพือ่บูรณาการการทาํงานระหว่างกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพกบัหน่วยงานความม ัน่คง

ดา้นการคุม้ครองพยานในคดคีวามม ัน่คงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหพ้ยานมคีวามเชื่อม ัน่และม ัน่ใจ

ในการปฏบิตัิหนา้ทีข่องเจา้หนา้ที่คุม้ครองความปลอดภยั และนาํไปสู่การจบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ

ตามกฎหมายได ้

 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถูกตอ้ง

             เพือ่สนับสนุนการแกไ้ขปญัหา 800,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 800,000                บาท

1) โครงการส่งเสรมิมาตรฐานการคุม้ครองพยานคดคีวามม ัน่คง

ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 800,000                บาท
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2565)

8.4.2.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-  -  -  6.0923 6.0923

-   -   -   6.0923          6.0923          

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,620

( 1,807 )

3,990 3,990 3,990 -

รอ้ยละ 70

 ( 99.25 )

80 80 80 -

รอ้ยละ - 10 10 10 -

รอ้ยละ - 80 80 80 -

เชงิปรมิาณ : จาํนวนของประชาชนและเจา้หนา้ทีร่ฐั

ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิความรูด้า้นสทิธเิสรภีาพและ

สทิธมินุษยชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนและเจา้หนา้ทีร่ฐั

ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้ีผ่่านการทดสอบ

ความรูค้วามเขา้ใจดา้นสทิธเิสรภีาพและ

สทิธมินุษยชนตามเกณฑท์ีก่าํหนดไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : สดัส่วนของจาํนวนเจา้หนา้ทีร่ฐัทีป่ฏบิตัิ

หนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ประชาชน

และเยาวชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามรู ้

ความเขา้ใจเรื่องสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชน

เพิม่ขึ้นจากปี 2562 ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมวทิยากร

กระบวนการผ่านเกณฑก์ารประเมนิความรูไ้ม่นอ้ยกว่า

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเผยแพร่ และอบรมหลกัสทิธมินุษยชน รวมทัง้กฎหมาย

ระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.4.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 6,092,300 

 เพือ่ใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกัในเรือ่งสทิธ ิหนา้ที ่ความเสมอภาค การไม่เลอืกปฏบิตั ิการเคารพสทิธิ

ผูอ้ื่น และพฒันาเจา้หนา้ทีร่ฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้หม้คีวามรู ้

ความเขา้ใจมคีวามตระหนกัในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยู่บนพื้นฐานหลกัสทิธมินุษยชน เพือ่ลดปญัหาขอ้รอ้งเรยีน

การละเมดิสทิธมินุษยชนของเจา้หนา้ทีร่ฐั

 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา

23,726,900 

23,726,900 
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 5.4500          6.0923          6.0923          6.0923          -                 

ลา้นบาท 5.4500          6.0923          6.0923          6.0923          -                 

ลา้นบาท -   -   -   -   -   

ลา้นบาท -   -   -   -   -   

ลา้นบาท -   -   -   -   -   

ลา้นบาท 5.4500          6.0923          6.0923          6.0923          -   

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 6,092,300 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,092,300              บาท

1) โครงการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,092,300              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

รอ้ยละ 15

กระทรวงยติุธรรม
กรมคมุประพฤติ

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
2,014,393,100                2,078,001,100                

-   -   

เป็นองคก์รมาตรฐานในการสรา้งหลกัประกนัความปลอดภยัของชมุชนจากผูก้ระทาํผดิ
ในระบบการคุมประพฤติ

1. แกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผดิในชมุชน
2. ขบัเคลอืนการทาํงานแบบบูรณาการกบัทกุภาคสว่นดว้ยบคุลากรมอือาชพี

ผลสมัฤทธิ
และประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธ ิ: สงัคมปลอดภยัจากการก่ออาชญากรรม
    โดยผูถ้กูคุมความประพฤติ

- ตวัชวีดั : รอ้ยละการกระทาํผดิซาํของผูพ้น้การคุม
ความประพฤตไิมเ่กนิ

บาท



4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 2,014.3931     2,078.0011     2,140.8924     2,151.1687     1,769.1222     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,014.3931     2,078.0011     2,140.5924     2,151.1687     1,769.1222     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. เพอืเป็นค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,182.9625   1,232.8890   1,286.2413   1,342.4228   1,401.5883   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. หน่วยงานใหบ้รกิารปฏบิติังานไดต้ามขนัตอนและ
มาตรฐาน

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์
ในระบบบงัคบับาํบดั

ราย 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้สพ
ผูต้ดิยาเสพตดิทไีดร้บัการตรวจพสูิจน์
ภายในระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนด

รอ้ยละ - 100 100 100 100

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบั
การตรวจพสูิจนท์ไีดร้บัการปฏบิตัติามขนัตอน
และมาตรฐานทกีาํหนดไวไ้ม่ตาํกวา่

รอ้ยละ 90 - - - -

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้สพและ
ผูต้ดิยาเสพตดิทไีดร้บัการฟืนฟูสมรรถภาพ
ในระบบบงัคบับาํบดั

ราย 22,200 22,200 22,200 22,200 -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูต้ดิยาเสพตดิ
ทบีาํบดัครบตามเกณฑท์กีาํหนด

รอ้ยละ - 70 70 70 -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้สพและ
ผูต้ดิยาเสพตดิทมีผีลการฟืนฟูเป็นทพีอใจ
ของคณะอนุกรรมการฯ

รอ้ยละ 75 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 533.2605     511.6624     482.5448     482.5448     73.8539       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. ผูก้ระทาํผิดในชมุชนสามารถกลบัตนเป็นคนดี
ของสงัคม

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูก้ระทาํผดิไดร้บั
การสบืเสาะและพนิิจ ควบคุมสอดส่องและแกไ้ขฟืนฟู

ราย 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูถู้กคุม
ความประพฤตทิกีระทาํผดิเงอืนไขตามทศีาลกาํหนด
ไม่เกิน

รอ้ยละ 18 17 17 17 17

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูก้ระทาํผดิ
ทใีชเ้ครอืงมอืตดิตามตวัอเิลก็ทรอนิกส์

ราย 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูก้ระทาํผดิเงอืนไข
ของผูถู้กคุมประพฤตทิใีชเ้ครอืงมอืตดิตามตวั
อเิลก็ทรอนิกสไ์ม่เกิน

รอ้ยละ 29 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 291.8417     326.7094     365.3660     319.4608     293.6800     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
4. ผูถู้กคมุความประพฤติในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
สามารถกลบัตนเป็นคนดีของสงัคม

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูถู้กคุม
ความประพฤตทิเีขา้ร่วมโครงการ

ราย - 1,000 1,000 1,000 -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ผูถู้กคุมความประพฤติ
ทเีขา้ร่วมโครงการกระทาํผดิเงอืนไขการคุม
ความประพฤตไิม่เกิน

รอ้ยละ - 16 16 16 -

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูถู้กคุมความประพฤติ
ในภารกิจกรมคุมประพฤตทิเีขา้ร่วมโครงการ

ราย 500 - - - -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูถู้กคุม
ความประพฤตใินจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ทกีระทาํผดิเงอืนไขตามทศีาลกาํหนดไม่เกิน

รอ้ยละ 18 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.3284        6.7403        6.7403        6.7403        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพนืฐาน 2 62.0988 62.0988 62.0988 -  -  

1. ผลผลติ : ผูเ้สพไดร้บัการฟืนฟูสมรรถภาพ
ผูต้ดิยาเสพตดิ

1 36.3180       36.3180       36.3180       -                -                

2. ผลผลติ : ผูก้ระทาํผดิไดร้บัการสบืเสาะและ
พนิิจ ควบคุมสอดส่อง และแกไ้ขฟืนฟู

1 25.7808       25.7808       25.7808       -                -                

แผนงานยุทธศาสตร์ 1 44.6820 -  -  -  -  
1. โครงการ : โครงการพฒันาระบบการแกไ้ข
ฟืนฟูผูก้ระทาํความผดิในชมุชน

1 44.6820       -                -                -                -                

รวมทงัสนิ 3 106.7808 62.0988 62.0988 -  -  

เหตผุลความจาํเป็นในการตงังบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพนืฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทตีอ้งดาํเนินการต่อเนือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  62,098,800  บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทตีอ้งดาํเนินการต่อเนือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  44,682,000  บาท

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 1,232,889,000 
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 465,998,900 
แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง 139,289,500 
แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 219,460,800 

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 107,248,600 
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 379,113,200 
แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,740,300 
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 372,372,900 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 
รายการ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ 1,190.7874 835.6064        33.7608         6.1062          11.7403         2,078.0011     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,190.7874 42.1016         -                 -                 -                 1,232.8890     
2. แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง -  102.6719        29.1176         2.5000          5.0000          139.2895        
ผลผลติท ี1 : ผูเ้สพไดร้บัการฟืนฟู
สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ

             -          102.6719          29.1176           2.5000           5.0000        139.2895 

3. แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดลุและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-  216.9608        -                 2.5000          -                 219.4608        

ผลผลติท ี1 : ผูก้ระทาํผดิไดร้บั
การสบืเสาะและพนิิจ ควบคุมสอดส่อง และ
แกไ้ขฟืนฟู

             -          216.9608                -             2.5000                -          219.4608 

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

-  101.4992        5.3232          1.1062          -                 107.2486        

โครงการท ี1 : โครงการคืนคนดสูี่สงัคม              -            45.9052                -                  -                  -            45.9052 
โครงการท ี2 : โครงการพฒันาระบบ
การแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผดิในชมุชน

             -            55.5940                -             1.1062                -            56.7002 

โครงการท ี3 : โครงการพฒันาระบบ
งานคุมประพฤตเิพอืการใหบ้รกิาร
แบบดจิทิลั

             -                  -             4.6432                -                  -             4.6432 

5. แผนงานบูรณาการขบัเคลือนการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-  -                 -                 -                 6.7403          6.7403          

โครงการท ี1 : โครงการอาํนวยความ
ยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

             -                  -                  -                  -             6.7403           6.7403 

6. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม
และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด

-  372.3729        -                 -                 -                 372.3729        

โครงการท ี1 : โครงการฟืนฟูผูเ้สพ
และผูต้ดิยาเสพตดิ

             -          372.3729                -                  -                  -          372.3729 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1,182.9625     1,232.8890     1,286.2413     1,342.4228       1,401.5883      
1,182.9625       1,232.8890       1,286.2413       1,342.4228       1,401.5883       
1,147.4582     1,190.7874     1,244.1397     1,300.3212       1,359.4867      

35.5043         42.1016         42.1016         42.1016           42.1016          
-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,232,889,000 

เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอนื

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทงัสนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 1,232,889,000 บาท
1. งบบคุลากร 1,190,787,400         บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 659,430,500           บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 591,424,300           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 68,006,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 531,356,900           บาท
2. งบดาํเนินงาน 42,101,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,101,600             บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 20,883,800             บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ขนั 41,500                  บาท
(3) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 78,000                  บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 2,538,000              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 17,712,000             บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 848,300                บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
102.6719    29.1176      2.5000       5.0000       139.2895    
102.6719      29.1176        2.5000         5.0000         139.2895      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 62,000
( 112,660 )

62,000 62,000 62,000 62,000

รอ้ยละ - 100 100 100 100

รอ้ยละ 90
( 98.54 )

- - - -

ลา้นบาท 138.8876     139.2895     110.1719     110.1719       73.8539      
ลา้นบาท 138.8876       139.2895       110.1719       110.1719       73.8539        
ลา้นบาท 131.3876    102.6719    102.6719    102.6719      66.3539      
ลา้นบาท -              29.1176      -               -                -              
ลา้นบาท 2.5000       2.5000       2.5000       2.5000         2.5000       
ลา้นบาท 5.0000       5.0000       5.0000       5.0000         5.0000       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง                     139,289,500 
8.2.1  ผลผลิตที 1 :  ผูเ้สพไดร้บัการฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด                     139,289,500 

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 เพอืใหผู้เ้สพยาเสพตดิไดร้บัการตรวจพสูิจนต์ามขนัตอนและมาตรฐานเพอืนาํสู่กระบวนการฟืนฟูสมรรถภาพ
ผูต้ดิยาเสพตดิ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟืนฟู

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์
ทไีดร้บัการปฏบิตัติามขนัตอนและมาตรฐาน
ทกีาํหนดไวไ้ม่ตาํกวา่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิทไีดร้บั
การตรวจพสูิจนภ์ายในระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนด

รวมทงัสนิ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์
ในระบบบงัคบับาํบดั

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

84



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผูเ้สพไดร้บัการฟืนฟสูมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด 139,289,500 บาท
1. งบดาํเนินงาน 102,671,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 97,921,600             บาท
(1) รายการไม่ผูกพนั 61,603,600             บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,371,000              บาท
(2) ค่าเบยีประชุมกรรมการ 26,000,000             บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงานก่อสรา้ง 254,300                บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมคัรคุมประพฤติ 5,760,000              บาท
(5) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 2,754,300              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,465,000              บาท
(7) ค่ารบัรองและพธิีการ 975,000                บาท
(8) ค่าเบยีเลยีงพยาน 2,580,000              บาท
(9) วสัดุสาํนกังาน 6,098,000              บาท
(10) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 10,346,000             บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์93 คนั 36,318,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 181,590,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 37,832,400             บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 34,803,600             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 36,318,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,318,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,318,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,750,300              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 3,484,000              บาท
(2) ค่าประปา 898,100                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 344,200                บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 24,000                  บาท

2. งบลงทนุ 29,117,600             บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิก่อสรา้ง 29,117,600             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 14,703,300             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 2,976,300              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,536,300              บาท
  รวม 15 รายการ (รวม 41 หน่วย)

(2) เครืองปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตงัพนืหรือชนิดแขวน
    ขนาด 26,000 บทียูี (มรีะบบฟอกอากาศ) กรมคุมประพฤติ
    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร 40 เครือง 1,440,000              บาท
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2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 11,727,000             บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 6,076,000              บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า
    2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต์
    แบบเกยีรธ์รรมดา  กรมคุมประพฤต ิ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี
    กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,288,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า
    2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต์
    สาํนกังานคุมประพฤตจิงัหวดัอบุลราชธานี  ตาํบลในเมอืง
    อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 คนั 1,288,000              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลอืน 4 ลอ้
    แบบดบัเบลิแค็บ สาํนกังานคุมประพฤตจิงัหวดัเชียงใหม่ ตาํบลชา้งเผอืก
    อาํเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 คนั 1,025,000              บาท

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลอืน 4 ลอ้
    แบบดบัเบลิแค็บ สาํนกังานคุมประพฤตจิงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ตาํบลจองคาํ
    อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 คนั 1,025,000              บาท

(6) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลอืน 4 ลอ้
    แบบดบัเบลิแค็บ สาํนกังานคุมประพฤตจิงัหวดัเชียงราย  ตาํบลริมกก
    อาํเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท

2.1.2 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 14,414,300             บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ 11,770,000             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยับา้นพกัขา้ราชการ จาํนวน 3 ชนั
    ขนาด 12 หน่วย  สาํนกังานคุมประพฤตจิงัหวดัชยัภมู ิ ตาํบลในเมอืง
    อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 อาคาร 11,770,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 109,000                บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 109,000                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 1,808,300              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
    ตาํกว่า 10 ลา้นบาท 1,808,300              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 727,000                บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 727,000                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)
3. งบเงนิอดุหนุน 2,500,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 2,500,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนในการสงเคราะหผู์ก้ระทาํผดิ 2,500,000              บาท

4. งบรายจ่ายอนื 5,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานภาคี 5,000,000              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
216.9608    -              2.5000       -              219.4608    

7.7307         -                -                -                7.7307         
15.7502        -                -                -                15.7502        

193.4799      -                2.5000         -                195.9799      

8.3.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 312,000
 ( 211,670 )

312,000 312,000 312,000 312,000

รอ้ยละ 18
( 13.26 )

17 17 17 17

ลา้นบาท 220.2835     219.4608     219.4608     219.4608       193.6800     
ลา้นบาท 220.2835       219.4608       219.4608       219.4608       193.6800       
ลา้นบาท 217.7835    216.9608    216.9608    216.9608      191.1800    
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 2.5000       2.5000       2.5000       2.5000         2.5000       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3  แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                     219,460,800 
8.3.1  ผลผลิตที 1 :  ผูก้ระทาํผิดไดร้บัการสบืเสาะและพนิิจ ควบคมุสอดสอ่ง และแกไ้ขฟืนฟู                     219,460,800 

 - เพอืแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทางสงัคมของผูก้ระทาํผดิเสนอศาล / คณะกรรมการพกัการลงโทษ / ลดวนัตอ้งโทษ
เพอืใชป้ระกอบดุลพนิิจในการพพิากษา / วนิิจฉยั
 - เพอืควบคุม  ดูแลผูก้ระทาํผดิใหป้ฏบิตัติามเงอืนไขทศีาลหรอืคณะกรรมการฯ  กาํหนด
 - เพอืแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผดิใหก้ลบัตนเป็นคนดขีองสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. สารสนเทศและการสอืสาร
2. การสบืเสาะและพนิิจ
3. การควบคุมสอดส่อง และแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผดิ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูก้ระทาํผดิไดร้บัการสบืเสาะ
และพนิิจ ควบคุมสอดส่องและแกไ้ขฟืนฟู
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูถู้กคุมความประพฤติ
ทกีระทาํผดิเงอืนไขตามทศีาลกาํหนดไม่เกิน

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผูก้ระทาํผิดไดร้บัการสบืเสาะและพนิิจ ควบคุมสอดสอ่ง
            และแกไ้ขฟืนฟู 219,460,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน 216,960,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 190,631,700           บาท
(1) รายการไม่ผูกพนั 164,850,900           บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 4,887,000              บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท
(3) ค่าตอบแทนอาสาสมคัรคุมประพฤติ 7,200,000              บาท
(4) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 2,882,500              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,826,000              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,620,000              บาท
(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 45,622,400             บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,485,300              บาท
(9) ค่ารบัรองและพธิีการ 477,000                บาท
(10) ค่าเบยีประกนั 201,800                บาท
(11) ค่าเบยีเลยีงพยาน 7,420,000              บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิ 6,364,800              บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการจดัการประชุมประสานสมัพนัธภาพ 675,000                บาท
(14) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของเครือข่ายและศูนยยุ์ตธิรรมชุมชน 2,417,600              บาท
(15) ค่าหลอ่นาํเยน็ 3,000,000              บาท
(16) ค่าจา้งเหมาบาํรุงรกัษาระบบ SAN 2,307,000              บาท
(17) ค่าจา้งเหมาบาํรุงรกัษาเครืองแม่ข่ายระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ 1,605,000              บาท
(18) ค่าจา้งเหมาบริการ 43,491,900             บาท
(19) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามผล 9,600,000              บาท
(20) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมสามญัประจาํปีอาสาสมคัรคุมประพฤติ 650,000                บาท
(21) วสัดุสาํนกังาน 11,452,300             บาท
(22) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 6,019,300              บาท
(23) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,350,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์134 คนั 25,780,800             บาท
วงเงนิทงัสนิ 128,904,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 26,045,300             บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 25,516,300             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 25,780,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,780,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,780,800             บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 26,329,100             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 9,747,900              บาท
(2) ค่าประปา 1,136,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 8,524,900              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 4,451,600              บาท
(5) ค่าบริการสอืสารและโทรคมนาคม 2,468,700              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,500,000              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 2,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนในการสงเคราะหผู์ก้ระทาํผดิ 2,500,000              บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2564)
8.4.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
45.9052      -              -              -              45.9052      
45.9052        -                -                -                45.9052        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 1,680 560 560 - -
( 1,983 )

ลา้นบาท 154.1651     45.9052      45.9052      -                -              
ลา้นบาท 154.1651       45.9052        45.9052        -                -                
ลา้นบาท 154.1651    45.9052      45.9052      -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                     107,248,600 
8.4.1  โครงการที 1 :  โครงการคืนคนดีสูส่งัคม                      45,905,200 

 สนบัสนุนใหผู้ก้ระทาํผดิและผูพ้น้โทษมงีานทาํ

 สาํนกังานคุมประพฤตทิวัประเทศ  หน่วยงานในสงักดักรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทณัฑ์

                  245,975,500 
                  245,975,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. สนบัสนุนใหผู้ก้ระทาํผดิและผูพ้น้โทษมงีานทาํ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูพ้น้โทษไดร้บัการจา้งงาน

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการคืนคนดีสูส่งัคม 45,905,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 45,905,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,905,200             บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 242,400                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,582,800              บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 1,080,000              บาท
(4) ค่าจา้งงานผูพ้น้โทษ 40,000,000             บาท
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บาท
8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานทีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2563)
8.4.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
55.5940      -              1.1062       -              56.7002      
50.5890        -                -                -                50.5890        
1.8490         -                -                -                1.8490         
3.1560         -                1.1062         -                4.2622         

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 12,000
( 2,740 )

12,000 - - -

รอ้ยละ 29
( 1.64 )

20 - - -

ลา้นบาท 79.5962      56.7002      -               -                -              
ลา้นบาท 79.5962        56.7002        -                -                -                
ลา้นบาท 76.6212      55.5940      -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 2.9750       1.1062       -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4.2  โครงการที 2 :  โครงการพฒันาระบบการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดในชมุชน                      56,700,200 

 - เพอืเสรมิประสทิธภิาพโปรแกรมการแกไ้ขฟืนฟู
 - เพอืป้องกนัสงัคมจากอาชญากรรมอนัเกิดจากการกระทาํผดิซาํ
 - เพอืลดความแออดัในเรอืนจาํและสถานทคีวบคุมตวั
 - เพอืใหอ้าสาสมคัรคุมประพฤต ิซงึเป็นภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการป้องกนัสงัคม

 สาํนกังานคุมประพฤตทิวัประเทศ

                  136,296,400 
                  136,296,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การนาํเครอืงมอืตดิตามตวัอเิลก็ทรอนิกสม์าใชก้บัผูก้ระทาํผดิ
2. การป้องกนัสงัคมใหป้ลอดอาชญากรรม
3. การส่งเสรมิกิจการบา้นกึงวถิี

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูก้ระทาํผดิทใีชเ้ครอืงมอื
ตดิตามตวัอเิลก็ทรอนิกส์

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูก้ระทาํผดิเงอืนไข
ของผูถู้กคุมประพฤตทิใีชเ้ครอืงมอืตดิตามตวั
อเิลก็ทรอนิกสไ์ม่เกิน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาระบบการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผิด
             ในชมุชน 56,700,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 55,594,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,594,000             บาท
(1) รายการไม่ผูกพนั 10,912,000             บาท

(1) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 2,520,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,485,000              บาท
(3) ค่าประสานงานผูใ้ชอ้ปุกรณเ์ครอืงควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์ 2,142,000              บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน 90,000                  บาท
(5) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,675,000              บาท

(2) ค่าเช่าอปุกรณเ์ครืองควบคุมอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มระบบควบคุมการทาํงาน
    4,000 เครือง 44,682,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 74,470,000             บาท
เงนิงบประมาณ 74,470,000             บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 8,188,000              บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 44,682,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,106,200              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 1,106,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนในการสงเคราะหผู์ก้ระทาํผดิ 1,106,200              บาท
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บาท
8.4.3.1   วตัถปุระสงค์

8.4.3.2   สถานทีดาํเนินการ

8.4.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2563)
8.4.3.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              4.6432       -              -              4.6432       
-                4.6432         -                -                4.6432         

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง - 3 - - -

ระบบ 7
( 7 )

- - - -

ลา้นบาท 16.0252      4.6432       -               -                -              
ลา้นบาท 16.0252        4.6432         -                -                -                
ลา้นบาท 0.0050       -              -               -                -              
ลา้นบาท 16.0202      4.6432       -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4.3  โครงการที 3 :  โครงการพฒันาระบบงานคมุประพฤติเพอืการใหบ้รกิารแบบดิจทิลั                        4,643,200 

 เพอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานในภารกิจกรมใหบ้รกิารแบบดจิทิลั

 สาํนกังานคุมประพฤตทิวัประเทศ

                    20,668,400 
                    20,668,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาระบบงานคุมประพฤตเิพอืใหบ้รกิารแบบดจิทิลั

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหน่วยงานในสงักดักรมคุม
ประพฤตมิกีารปรบัเปลยีนการทาํงานในรูปแบบดจิทิลั
เชงิปรมิาณ : ระบบงานคุมประพฤตเิพอืใหบ้รกิาร
แบบดจิทิลั
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาระบบงานคุมประพฤติเพอืการใหบ้ริการ
             แบบดิจทิลั 4,643,200 บาท
1. งบลงทนุ 4,643,200              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิก่อสรา้ง 4,643,200              บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 4,643,200              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,643,200              บาท
(1) โครงการพฒันางานคุมประพฤตเิพอืใหบ้ริการแบบดจิทิลั
    (Digital Service) สาํหรบัสาํนกังานขนาดใหญ่พเิศษ ตาํบลเสมด็
    อาํเภอเมอืงชลบรุี  จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 1,114,700              บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพอืการใหบ้ริการแบบดจิติลั กรมคุมประพฤติ
    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,299,000              บาท
(3) โครงการพฒันางานคุมประพฤตเิพอืใหบ้ริการแบบดจิทิลั
    (Digital Service) สาํหรบัสาํนกังานขนาดใหญ่พเิศษ ตาํบลในเมอืง
    อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี 1 แห่ง 1,114,700              บาท
(4) โครงการพฒันางานคุมประพฤตเิพอืใหบ้ริการแบบดจิทิลั
    (Digital Service) สาํหรบัสาํนกังานขนาดใหญ่พเิศษ ตาํบลชา้งเผอืก
    อาํเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 แห่ง 1,114,800              บาท
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2565)
8.5.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              -              -              6.7403       6.7403       
-                -                -                6.7403         6.7403         

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย - 1,000 1,000 1,000 -

รอ้ยละ - 16 16 16 -

ราย 500
( 518 )

- - - -

รอ้ยละ 18
( 3.08 )

- - - -

ลา้นบาท 6.3284       6.7403       6.7403       6.7403         -              
ลา้นบาท 6.3284       6.7403       6.7403       6.7403         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 6.3284       6.7403       6.7403       6.7403         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5  แผนงานบูรณาการขบัเคลือนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                        6,740,300 
8.5.1  โครงการที 1 :  โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                        6,740,300 

 เพอืใหผู้ถู้กคุมความประพฤตทิเีป็นผูใ้หญ่ เด็กและเยาวชน ผูไ้ดร้บัการพกัการลงโทษหรอืลดวนัตอ้งโทษจาํคุก
ในคดยีาเสพตดิพนืทชีายแดนภาคใตไ้ดร้บัการแกไ้ขฟืนฟู

 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา

                    26,549,300 
                    26,549,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. อาํนวยความยุตธิรรมทสีอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชน
ในห่วงโซ่คุณค่า

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูถู้กคุมความประพฤติ
ทเีขา้ร่วมโครงการ

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผูถู้กคุมความประพฤตทิเีขา้ร่วมโครงการ
กระทาํผดิเงอืนไขการคุมความประพฤตไิม่เกิน
เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูถู้กคุมความประพฤติ
ในภารกิจกรมคุมประพฤตทิเีขา้ร่วมโครงการ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูถู้กคุมความประพฤติ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้กีระทาํผดิเงอืนไข
ตามทศีาลกาํหนดไม่เกิน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 6,740,300 บาท
1. งบรายจ่ายอนื 6,740,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งความยุตธิรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,740,300              บาท
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)
8.6.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
372.3729    -              -              -              372.3729    
372.3729      -                -                -                372.3729      

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 47,200
( 55,667 )

22,200 22,200 22,200 -

รอ้ยละ - 70 70 70 -

รอ้ยละ 90
( 98.54 )

- - - -

รอ้ยละ 75
( 69.46 )

- - - -

ลา้นบาท 824.5620     372.3729     372.3729     372.3729       -              
ลา้นบาท 824.5620       372.3729       372.3729       372.3729       -                
ลา้นบาท 824.5620    372.3729    372.3729    372.3729      -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.6  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด                     372,372,900 
8.6.1  โครงการที 1 :  โครงการฟืนฟูผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติด                     372,372,900 

 เพอืบาํบดัฟืนฟูผูเ้ขา้รบัการฟืนฟูในระบบบงัคบับาํบดั

 สถานทฟืีนฟูฯ สถานพยาบาล

                1,941,680,700 
                1,941,680,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ
ทไีดร้บัการฟืนฟูสมรรถภาพในระบบบงัคบับาํบดั

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูต้ดิยาเสพตดิ
ทบีาํบดัครบตามเกณฑท์กีาํหนด
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้สพ  ผูต้ดิยาเสพตดิ
ทไีดร้บัการปฏบิตัติามขนัตอนและมาตรฐาน
ทกีาํหนดไวไ้ม่ตาํกวา่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ
ทมีผีลการฟืนฟูเป็นทพีอใจของคณะอนุกรรมการฯ
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการฟืนฟผููเ้สพและผูต้ิดยาเสพติด 372,372,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน 372,372,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 372,372,900           บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 80,000,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
    (To Be Number One) 5,000,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัฟืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 256,107,900           บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการฟืนฟสูมรรถภาพผูถ้กูคุมความประพฤตยิาเสพตดิ 17,297,000             บาท
(5) วสัดุสาํนกังาน 1,300,000              บาท
(6) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 3,448,000              บาท
(7) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 7,120,000              บาท
(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,100,000              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1,129,373,300                1,140,880,600                

กระทรวงยติุธรรม
กรมบงัคบัคดี

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

-   -   

บงัคบัคดดีว้ยความเป็นธรรม มุง่สูอ่งคก์รช ัน้นาํในระดบัสากล บรกิารประชาชนอย่างมคีุณภาพ

1. ใหบ้รกิารดา้นการบงัคบัคดแีพง่ คดลีม้ละลาย การฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ การชาํระบญัชี
การวางทรพัย ์และการไกลเ่กลีย่ภายหลงัคาํพพิากษา อย่างมปีระสทิธภิาพ รวดเร็ว เสมอภาค
เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

2. ศึกษา วเิคราะห ์วจิยั และพฒันางานบงัคบัคดแีพง่ คดลีม้ละลาย การฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้
การชาํระบญัช ีการวางทรพัย ์และการไกลเ่กลีย่ภายหลงัคาํพพิากษา ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
รวมทัง้พฒันาระบบงานสนบัสนุนใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ

3. พฒันากฎหมาย ระเบยีบ และคาํส ัง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัคดใีหท้นัสมยัและเป็นมาตรฐานสากล
4. สง่เสรมิและสนบัสนุนความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานและองคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่นาํ
แนวปฏบิตัทิีด่ใีนดา้นการบงัคบัคดมีาพฒันาการดาํเนินงานบงัคบัคดใีหม้ปีระสทิธภิาพ

5. พฒันาองคก์รและระบบการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีท่นัสมยัมาใชใ้นการดาํเนินการ

6. พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญมจีติสาํนึกในการบรกิาร
อย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และยดึหลกัจรรยาบรรณวชิาชพีในการปฏบิตังิาน

7. พฒันาเครอืขา่ยและบูรณาการความร่วมมอืดา้นการบงัคบัคดกีบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
8. เผยแพร่ความรูท้างกฎหมายการบงัคบัคด ีการวางทรพัย ์การไกลเ่กลีย่ภายหลงัคาํพพิากษา
และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งแก่ประชาชนไดเ้ขา้ใจอย่างท ัว่ถงึ

บาท



3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

- ตวัชี้วดั : มลูค่าการผลกัดนัทรพัยส์นิออกจากระบบ
การบงัคบัคดไีมน่อ้ยกวา่

ลา้นบาท 115,000

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ในกระบวนการบงัคบัคดทีี่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนหรอื
ผูร้บับรกิาร

รอ้ยละ 85

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บั
    บรกิารดา้นการบงัคบัคด ีการไกลเ่กลีย่ และ
    การวางทรพัยอ์ย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

102



4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,129.3733     1,140.8806     1,000.0239     1,037.4356     1,075.5262     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,129.3733     1,140.8806     1,000.0239     1,037.4356     1,075.5262     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 806.8516     825.8440     861.3874     898.7991     938.1805     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. ประชาชนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บับรกิารดา้น
การบงัคบัคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรพัยอ์ย่าง
สะดวก รวดเรว็ โปรง่ใส เป็นธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : มูลค่าการผลกัดนัทรพัยส์นิ
ออกจากระบบการบงัคบัคดไีม่นอ้ยกวา่

ลา้นบาท 100,000 115,000 115,000 115,000 115,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละความเชื่อม ัน่
ในกระบวนการบงัคบัคดทีีส่ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนหรอืผูร้บับรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบัการอบรม
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการบงัคบัคดี
และการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท

ราย 830 900 900 900 -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนรูปแบบ
การใหบ้รกิารดว้ยระบบ Digital เพิม่ขึ้น

ระบบ 3 2 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัความรู/้
ผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเหน็ ไม่นอ้ยกวา่

ราย 2,500 - - - -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ไดร้บัการเสนอแกไ้ข/ปรบัปรุงอย่างนอ้ย

ฉบบั 1 - - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามรู ้
และความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายดา้นการบงัคบัคดี
และการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทช ัน้บงัคบัคด ีไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 - - - -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พฒันาปรบัปรุงกฎหมาย
และกระบวนงานดา้นการบงัคบัคดี

เรื่อง 1 - - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : มกีารตรวจสอบ
ตดิตามขอ้รอ้งเรยีนทกุขอ้ และตอบผูร้อ้ง
ทกุขอ้รอ้งเรยีน

รอ้ยละ 100 - - - -

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกฎหมาย
และระเบยีบต่างๆ ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงใหเ้อื้อต่อ
การเป็นศูนยก์ลางการผลติ การลงทนุและบรกิาร
ไม่นอ้ยกวา่

ฉบบั 1 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 322.5217     315.0366     138.6365     138.6365     137.3457     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 
   (ไม่มรีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 825,844,000                 
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 310,364,600                 
แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 260,698,100                     
แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 49,666,500                       

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 4,672,000                    
แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,290,800                        
แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 3,381,200                        
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 801.0049     172.3516        138.8781        0.6158          28.0302         1,140.8806     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 801.0049     24.8391         -                 -                 -                 825.8440        
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-               136.7299        123.3524        0.6158          -                 260.6981        

ผลผลติที ่1 : การบงัคบัคดี              -          136.7299        123.3524           0.6158                -          260.6981 
3. แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการ
ปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั

-               6.1106          15.5257         -                 28.0302         49.6665         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการใหบ้รกิาร
งานบงัคบัคดอีย่างมคีุณภาพ

             -             6.1106          15.5257                -            28.0302          49.6665 

4. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               1.2908          -                 -                 -                 1.2908          

โครงการที ่1 : โครงการอาํนวยความ
ยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

             -             1.2908                -                  -                  -             1.2908 

5. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

-               3.3812          -                 -                 -                 3.3812          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาวสิาหกิจสู่
ธุรกิจสมยัใหม่

             -             3.3812                -                  -                  -             3.3812 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
806.8516       825.8440       861.3874       898.7991        938.1805        
806.8516         825.8440         861.3874         898.7991         938.1805         
784.4430       801.0049       836.5483       873.9600        913.3414        
22.4086         24.8391         24.8391         24.8391          24.8391          

-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          825,844,000 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 825,844,000 บาท
1. งบบคุลากร 801,004,900           บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 469,205,900           บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 415,030,100           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 54,175,800             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 331,799,000           บาท
2. งบดาํเนินงาน 24,839,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,839,100             บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 11,529,600             บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 756,000                บาท
(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 11,999,500             บาท
(4) เงนิทดแทนพนกังานราชการ 554,000                บาท

108



บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
136.7299    123.3524    0.6158       -              260.6981    
136.7299      123.3524      0.6158         -                260.6981      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 100,000
 ( 118,116 )

115,000 115,000 115,000 115,000

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

ลา้นบาท 198.3012     260.6981     137.3457     137.3457       137.3457     
ลา้นบาท 198.3012       260.6981       137.3457       137.3457       137.3457       
ลา้นบาท 120.7578    136.7299    136.7299    136.7299      136.7299    
ลา้นบาท 76.1785      123.3524    -               -                -              
ลา้นบาท 1.3649       0.6158       0.6158       0.6158         0.6158       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                     260,698,100 
8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  การบงัคบัคดี                     260,698,100 

 เพือ่ใหก้รมบงัคบัคดสีามารถดาํเนินการตามภารกิจในการใหบ้รกิารดา้นการบงัคบัคดแีพ่ง คดลีม้ละลาย
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การชาํระบญัช ีการวางทรพัย ์และงานสนบัสนุนอื่นๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
บนพื้นฐานการใหบ้รกิารสาธารณะของภาครฐั

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การบงัคบัคดี

เชงิปรมิาณ : มูลค่าการผลกัดนัทรพัยส์นิออกจากระบบ
การบงัคบัคด ีไม่นอ้ยกวา่

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ในกระบวนการบงัคบั
คดทีีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนหรอื
ผูร้บับรกิาร

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : การบงัคบัคดี 260,698,100 บาท
1. งบดาํเนินงาน 136,729,900            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 103,410,600            บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,000,000              บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 374,400                 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท
(4) ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการกาํหนดราคาทรพัย์ 2,085,600              บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,764,200              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,000,000              บาท
(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 70,167,400             บาท
(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 13,880,000             บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,922,500              บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,048,100              บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในคดอีาญา และคดนีายประกนั 1,700,000              บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 453,200                 บาท
(14) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตังิานดา้นบงัคบัคดลีม้ละลายส่วนหนา้ 152,000                 บาท
(15) วสัดุสาํนกังาน 1,502,900              บาท
(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,064,300              บาท
(17) วสัดุงานบา้นงานครวั 500,000                 บาท
(18) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 500,000                 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 33,319,300             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 14,687,100             บาท
(2) ค่าประปา 1,316,700              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 4,642,500              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 2,398,000              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,275,000             บาท
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2. งบลงทนุ 123,352,400            บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 123,352,400            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 20,671,800             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,071,800             บาท

(1) โครงการจดัซื้ออปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์ แขวงบางขนุนนท ์
    เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 730,000                บาท
(2) โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 4,557,300              บาท
(3) โครงการจดัซื้อคอมพวิเตอรท์ดแทน แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย
    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 8,589,500              บาท
(4) โครงการจดัซื้อเครื่องสแกนเนอรส์าํหรบัการปฏบิตังิานและบรกิารประชาชน
    แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 6,795,000              บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 102,680,600            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,480,000             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั/บา้นพกัขา้ราชการ สาํนกังานบงัคบัคดี
    จงัหวดัสงขลา ตาํบลบอ่ยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 33,480,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 45,000                  บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 45,000                  บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,658,100             บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
    ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 6,748,900              บาท

         (2) ปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งประชมุส่วนกลาง กลุม่งานพสัดุ กองบรหิารการคลงั
             แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 18,909,200             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,355,500              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
    ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,141,500              บาท
(2) ปรบัปรุงลานจอดรถ/ซ่อมแซมแฟลตชัน้ 3 สาํนกังานบงัคบัคดี
    จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
    จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง 214,000                 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 42,142,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,094,000              บาท
(2) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานและอาคารชดุพกัอาศยั/บา้นพกัขา้ราชการ  -
   สาํนกังานบงัคบัคดจีงัหวดัสระบรุ ีตาํบลสวนดอกไม ้อาํเภอเสาไห ้
   จงัหวดัสระบรุ ี1 แห่ง 27,270,000             บาท
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(3) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน สาํนกังานบงัคบัคดจีงัหวดันครศรธีรรมราช 
    สาขาปากพนงั ตาํบลปากพนงั อาํเภอปากพนงั 
    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 13,778,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 615,800                บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 615,800                บาท

1) ค่าสมาชกิเจา้พนกังานบงัคบัคดรีะหว่างประเทศ UIHJ 569,700                 บาท
2) ค่าสมาชกิเจา้พนกังานดา้นลม้ละลายระหว่างประเทศ IAIR 46,100                  บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2563)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
6.1106       15.5257      -              28.0302      49.6665      
6.1106         15.5257        -                28.0302        49.6665        

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระบบ 3
 ( 3 )

2   -   -   - 

รอ้ยละ 85
 ( - )

85   -   -   - 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

 กรมบงัคบัคดสี่วนกลางและสาํนกังานบงัคบัคดใีนส่วนภูมภิาค

8.3  แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                      49,666,500 
8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาการใหบ้รกิารงานบงัคบัคดีอย่างมีคณุภาพ                      49,666,500 

 - เพือ่ใหก้ารไกลเ่กลีย่ช ัน้บงัคบัคดดีาํเนินไปอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพโดยผูม้คีวามรู ้ประสบการณ์
   และมคีวามเป็นอสิระ เพิม่โอกาสใหเ้จา้หนี้และลูกหนี้สามารถเจรจากนัได ้ดว้ยความพงึพอใจ สะดวก รวดเร็ว
   เป็นธรรม และไม่มค่ีาใชจ่้าย ลดการถูกบงัคบัคด ียดึและอายดัทรพัยส์นิ หรอืฟ้องลม้ละลาย ช่วยลดปรมิาณคดี
   ทีเ่ขา้สู่กระบวนการบงัคบัคด ีและอาํนวยความยุตธิรรม ลดความเหลือ่มล ํา้
 - เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจถงึความสาํคญัของผลการจดัอนัดบัความยาก-งา่ย ในการประกอบธุรกิจ 
   (Ease of Doing Business) ใหแ้ก่ภาครฐั และภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนผูแ้ทนจากธนาคารโลก
 - เพือ่ใหก้รมบงัคบัคดมีรีะบบการใหบ้รกิารประชาชนที ่สะดวก รวดเร็ว เขา้ถงึงา่ย และเพิม่การบรกิารทีห่ลากหลาย

                  347,618,100 
                  347,618,100 

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาการใหบ้รกิารงานบงัคบัคดอีย่างมคีุณภาพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรูปแบบการใหบ้รกิารดว้ยระบบ 
Digital เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ในกระบวนการบงัคบั
คดทีีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนหรอื
ผูร้บับรกิาร
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 297.9516     49.6665      -               -                -              
ลา้นบาท 297.9516       49.6665        -                -                -                
ลา้นบาท 81.4487      6.1106       -               -                -              
ลา้นบาท 81.2627      15.5257      -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 135.2402    28.0302      -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาการใหบ้ริการงานบงัคบัคดีอย่างมีคุณภาพ 49,666,500 บาท
1. งบดาํเนินงาน 6,110,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,110,600              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรมขายทอดตลาด 3,587,100              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชุมเพือ่สรา้งความเขา้ใจและแลกเปลีย่นความคิดเหน็
    การดาํเนินการของกรมบงัคบัคดภีายใตก้รอบการตามรายงานผลการจดั
    อนัดบัความยาก-งา่ยในการประกอบธุรกจิ (Ease of Doing Business) 1,210,100              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการอบรมเครือข่ายบงัคบัคดแีละวทิยากรตวัคูณ 1,313,400              บาท

2. งบลงทนุ 15,525,700             บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,525,700             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 15,525,700             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,525,700             บาท

(1) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบ e-offering Auction 
    แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,383,000              บาท
(2) โครงการพฒันาระบบวางทรพัย ์แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย
    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 10,142,700             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 28,030,200             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการประชุมดา้นการบงัคบัคดร่ีวมกบัหน่วยงานดา้นการบงัคบัคดี
   ลม้ละลายของประเทศสมาชิกอาเซยีนและประเทศคู่เจรจา (จนี ญี่ปุ่น และ
   เกาหลใีต)้ 3,452,000              บาท
2) โครงการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทชัน้บงัคบัคดี 24,578,200             บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2565)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
1.2908       -              -              -              1.2908       
1.2908         -                -                -                1.2908         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 830
 ( 1,102 )

900 900 900   - 

รอ้ยละ   - 80 80 80   - 

ลา้นบาท 0.9498       1.2908       1.2908       1.2908         -              
ลา้นบาท 0.9498         1.2908         1.2908         1.2908         -                
ลา้นบาท 0.9498       1.2908       1.2908       1.2908         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8.4  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                        1,290,800 
8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                        1,290,800 

 - เสรมิสรา้งการอาํนวยความยุตธิรรมใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของสงัคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหเ้ป็นไปตาม
   หลกัธรรมาภบิาล และใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน
 - สรา้งความเชื่อม ัน่ และหลกัประกนัความยุตธิรรมใหก้บัประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                     4,822,200 
                     4,822,200 

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพดา้นการบงัคบัคด ีการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 
และการลดความเหลือ่มล ํา้ ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจในกระบวนการบงัคบัคดแีละไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในกระบวนการบงัคบัคดี

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 1,290,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,290,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,290,800              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความรู ้ 487,200                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 503,600                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัการขายทอดตลาดบา้นมอืสองสาํหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย
    ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 300,000                บาท
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บาท

บาท
8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2563)
8.5.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
3.3812        -              -              -              3.3812        
3.3812         -                -                -                3.3812         

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย   - 2,000   -   -   - 

รอ้ยละ   - 80   -   -   - 

ราย 2,500
 ( 2,499 )

  -   -   -   - 

ลา้นบาท 3.1129        3.3812        -               -                -              
ลา้นบาท 3.1129          3.3812          -                -                -                
ลา้นบาท 3.1129         3.3812         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

9 กลุม่จงัหวดั  และส่วนกลางกรมบงัคบัคดี

8.5  แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล                        3,381,200 

8.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาวสิาหกิจสูธุ่รกิจสมยัใหม่                        3,381,200 

 เพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม่

 6,494,100 
 6,494,100 

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัความรู/้ผูเ้ขา้ร่วมแสดง
ความคดิเหน็ ไมน่อ้ยกวา่

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. การฝึกปฏบิตักิาร (Workshop) ในการทาํแผนฟ้ืนฟูกจิการ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการสรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ชมุชนและ
สงัคมไมน่อ้ยกวา่

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้
ความเขา้ใจเรื่องแผนการฟ้ืนฟูกจิการ

รวมทัง้สิ้น

      - งบดาํเนนิงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาวิสาหกจิสูธุ่รกจิสมยัใหม่ 3,381,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,381,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,381,200              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกปฏบิตักิาร (Workshop) ในการทาํแผนฟ้ืนฟกูจิการ 3,381,200              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงยติุธรรม
กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
2,102,045,300                2,194,940,000                

-   -   

เป็นองคก์รทจีะทาํใหเ้กดิความเปลยีนแปลงทดีแีก่เด็กและเยาวชนดา้นการศึกษาและอาชพี
ภายใตก้ระบวนการยุตธิรรม

1. พทิกัษผู์เ้ยาวเ์พอืสวสัดภิาพและอนาคต
2. ยกระดบัคุณภาพการป้องกนั การดูแล แกไ้ข บาํบดัฟืนฟูเด็กและเยาวชน
3. พฒันาบคุลากรและระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพ

ผลสมัฤทธิ
และประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

(1) ผลสมัฤทธ ิ: ผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแลสวสัดภิาพ
- ตวัชวีดั : รอ้ยละคาํพพิากษาของศาลในคดทีผูีเ้ยาว ์
มผีลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยี มคีวามสอดคลอ้งกบั
ความเหน็ในการสบืเสาะของสถานพนิิจและคุม้ครอง
เด็กและเยาวชน ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 92

ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั

(2) ผลสมัฤทธ ิ: เด็กและเยาวชนทผีา่นการบาํบดั แกไ้ข
    ฟืนฟู สามารถกลบัไปใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข

- ตวัชวีดั : รอ้ยละของเด็กและเยาวชนภายหลงัปลอ่ย
จากศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลบัไป
ใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

บาท



4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 2,102.0453      2,194.9400      2,279.2162      2,136.7185      2,165.8832      
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,102.0453      2,194.9400      2,279.2162      2,136.7185      2,165.8832      
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -   -   -   -   -   
1. เพอืเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,294.8021    1,431.1977    1,493.7660    1,559.7739    1,629.4149    
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -   -   -   -   -   
2. ควบคมุดูแลและบาํบดั แกไ้ข ฟืนฟสูมรรถภาพ
เด็กและเยาวชนในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : เดก็และเยาวชนทถีกูควบคมุ
ตวัในสถานพนิจิระหวา่งสอบสวนหรอืรอการพจิารณา
คดจีากศาลไดร้บัการจาํแนกเกยีวกบัยาเสพตดิ

คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

- ตวัชวีดัเชงิคณุภาพ : การหลบหนสีาํเร็จของเดก็
และเยาวชนทถีกูควบคมุในสถานพนิจิ ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : เดก็และเยาวชน
ในศูนยฝึ์กและอบรมไดร้บัการบาํบดัฟืนฟู

คน 3,000 3,000 3,000 3,000  - 

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : เดก็และเยาวชน
ในสถานพนิจิและศูนยฝึ์กและอบรมเดก็
ไดร้บัการสรา้งภมูคิุม้กนัดา้นยาเสพตดิ

คน 7,000 7,000 7,000 7,000  - 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 30.6777       30.6777       30.6777       30.6777       13.1454       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -   -   -   -   -   
3. เด็ก เยาวชนและผูเ้ยาวใ์นคดีไดร้บัการคุม้ครอง
สทิธิและสวสัดิภาพ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : เดก็และเยาวชนในคดอีาญา
และผูเ้ยาวใ์นคดคีรอบครวัไดร้บัการสบืเสาะและ
จดัทาํรายงานเสนอศาล

คน 35,000 33,000 33,000 32,000 32,000

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : เดก็และเยาวชนทไีดร้บั
การควบคมุดูแลก่อนศาลพพิากษาและทศีาล
สงัฝึกอบรม

คน 10,000 10,000 11,000 11,000 11,000

- ตวัชวีดัเชงิคณุภาพ : คาํพพิากษาของศาล
มคีวามสอดคลอ้งกบัความเหน็ในการสบืเสาะ
ของสถานพนิจิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 92 92 92 92 92

- ตวัชวีดัเชงิคณุภาพ : การหลบหนสีาํเร็จ
ของเดก็และเยาวชนทถีกูควบคมุในสถานพนิจิ
และศูนยฝึ์กและอบรม ไมเ่กนิ 

รอ้ยละ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชวีดัเชงิคณุภาพ : เดก็และเยาวชนภายหลงั
พน้จากคดหีรอืปลอ่ยจากศูนยฝึ์กและอบรม
เดก็และเยาวชนสามารถกลบัไปใชช้วีติในสงัคม
ไดอ้ย่างปกตสิุข ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 75 80 80 85 85

- ตวัชวีดัเชงิคณุภาพ : การกระทาํผดิซาํของเดก็
และเยาวชนหลงัพน้โทษ 1 ปี ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 11 17 17 15 15

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : เดก็และเยาวชนทมีปีญัหา
สุขภาพจติหรอืปญัหาทซีบัซอ้นไดร้บัการแกไ้ขบาํบดั
ฟืนฟูตรงตามสภาพปญัหาและความจาํเป็น

คน 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : เยาวชนทไีดร้บัการฝึกอาชพี
ทมีคีวามสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน

คน  - 810 830 850 870

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละ 50 ของเดก็และเยาวชน
ทตีอ้งหาวา่กระทาํความผดิทางอาญาซงึมอีตัราโทษ
อย่างสูงใหจ้าํคกุไมเ่กนิ 5 ปี ไดร้บัการเสนอ
ใชม้าตรการพเิศษแทนการดาํเนนิคดอีาญา

รอ้ยละ  - 50 50 50 50

- ตวัชวีดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละ 70 ของเดก็และเยาวชน
ทเีสนอใชม้าตรการพเิศษแทนการดาํเนนิคดอีาญา 
พนกังานอยัการมคีาํสงัไมฟ้่องคดี

รอ้ยละ  - 70 70 70 70

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : เดก็และเยาวชนไดร้บั
การส่งเสรมิระเบยีบวนิยั

คน 2,000  -  -  -  - 

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : เดก็และเยาวชนไดร้บั
การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม

คน 1,700  -  -  -  - 

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ผูแ้ทนชมุชนทเีขา้มามสี่วนร่วม
ในการสรา้งความสมานฉนัทใ์นสงัคม

คน 2,310  -  -  -  - 

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็และเยาวชน
ทเีขา้ร่วมไดร้บัความรู ้มคีวามตระหนกัและฝึกทกัษะ
ในการใชช้วีติไดต้ามวถิจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภายใต ้
กระบวนการยตุธิรรม หลกัสทิธเิดก็
และการสบืสานวฒันธรรมอสิลาม

คน 225  -  -  -  - 

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ทภีาครฐั
ทเีกยีวขอ้งกบัเดก็และเยาวชนกลุม่เสยีงรวมถงึ
เดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรมมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจในการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนทเีขา้สู่
กระบวนการยตุธิรรมตามหลกัสทิธเิดก็โดยไมข่ดัต่อ
วฒันธรรมทเีดก็และเยาวชนยดึถอื

คน 120  -  -  -  - 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 776.5655      733.0646      754.7725      546.2669      523.3229      
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพนืฐาน 11 143.7222    238.7638    30.2582     25.6455     -              

1. ผลผลติ : เด็ก เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บั
การคุม้ครองดูแล

8 58.1183       120.2939      10.2582       25.6455       -                

2. ผลผลติ : เด็กและเยาวชนไดร้บัการพฒันา
พฤตนิิสยั

3 85.6039       118.4699      20.0000       -                -                

รวมทงัสนิ 11 143.7222    238.7638    30.2582     25.6455     -              

เหตผุลความจาํเป็นในการตงังบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพนืฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทตีอ้งดาํเนินการต่อเนือง  จาํนวน  8 รายการ  เป็นเงนิ  124,853,100  บาท
2. เป็นรายการทดีาํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  18,869,100  บาท

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 1,431,197,700               
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 743,266,000                 
แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง 13,145,400                      
แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 725,200,000                     

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 3,620,600                        
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 1,300,000                        

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

เงนินอก 
งบประมาณ

20,476,300                  
แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,944,000                        
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 17,532,300                      

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ 1,401.5982   545.5449       212.4368       -                 35.3601         2,194.9400     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,401.5982   29.5995         -                 -                 -                 1,431.1977     
2. แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง -               13.1454         -                 -                 -                 13.1454         
ผลผลติท ี1 : จาํแนกเด็กและเยาวชน
ในสถานพนิิจเกียวกบัการใชย้าเสพตดิ

             -            13.1454                -                  -                  -            13.1454 

3. แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-               501.5000       212.4368       -                 11.2632         725.2000       

ผลผลติท ี1 : เด็ก เยาวชนและผูเ้ยาว ์
ไดร้บัการคุม้ครองดูแล

             -          247.3352          94.9806                -                  -          342.3158 

ผลผลติท ี2 : เด็กและเยาวชนไดร้บั
การพฒันาพฤตนิิสยั

             -          254.1648        117.4562                -            11.2632        382.8842 

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

-               -                 -                 -                 3.6206          3.6206          

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาการศึกษา
ทมีคีุณภาพ ส่งเสรมิสุขภาพและเสรมิสรา้ง
ทกัษะอาชพี

             -                  -                  -                  -             0.5450           0.5450 

โครงการท ี2 : โครงการเพมิประสทิธภิาพ
การบาํบดัทางจติวทิยาในเด็กและเยาวชน
ทมีปีญัหาสุขภาพจติรุนแรง

             -                  -                  -                  -             3.0756           3.0756 

5. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

-               1.3000          -                 -                 -                 1.3000          

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา
กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก

             -             1.3000                -                  -                  -             1.3000 

6. แผนงานบูรณาการขบัเคลือนการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -                 -                 -                 2.9440          2.9440          

โครงการท ี1 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรม
และเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

             -                  -                  -                  -             2.9440           2.9440 

7. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม
และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด

-               -                 -                 -                 17.5323         17.5323         

โครงการท ี1 : โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ 
ผูต้ดิยาเสพตดิ

             -                  -                  -                  -             6.8372           6.8372 

โครงการท ี2 : โครงการสรา้งภูมคิุม้กนั
และป้องกนัยาเสพตดิ

             -                  -                  -                  -            10.6951          10.6951 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1,294.8021     1,431.1977     1,493.7660     1,559.7739      1,629.4149      
1,294.8021       1,431.1977       1,493.7660       1,559.7739       1,629.4149       
1,266.8361     1,401.5982     1,464.1665     1,530.1744      1,599.8154      

27.9660         29.5995         29.5995         29.5995          29.5995          
-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        1,431,197,700 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 1,431,197,700 บาท
1. งบบคุลากร 1,401,598,200         บาท

 1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 919,411,800           บาท
 1.1.1 เงนิเดอืน 647,441,100           บาท
 1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 271,970,700           บาท

 1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 482,186,400           บาท
2. งบดาํเนินงาน 29,599,500             บาท

 2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,599,500             บาท
 (1) ค่าเช่าบา้น 11,827,200             บาท
 (2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํทไีดร้บัเงนิเดอืนเตม็ขนั 91,800                  บาท
 (3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 2,364,000              บาท
 (4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 14,571,000             บาท
 (5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 745,500                บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
13.1454      -              -              -              13.1454      
13.1454        -                -                -                13.1454        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 5,000
 ( 6,072 )

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

รอ้ยละ 0.05
 ( 0.09 )

0.05 0.05 0.05 0.05

ลา้นบาท 13.1454      13.1454      13.1454      13.1454        13.1454      
ลา้นบาท 13.1454        13.1454        13.1454        13.1454        13.1454        
ลา้นบาท 13.1454      13.1454      13.1454      13.1454        13.1454      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เพอืบาํบดัแกไ้ขฟืนฟูเด็กและเยาวชนทเีกียวขอ้งกบัการใชย้าเสพตดิ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2  แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง                      13,145,400 
8.2.1  ผลผลิตที 1 :  จาํแนกเด็กและเยาวชนในสถานพนิิจเกียวกบัการใชย้าเสพติด                      13,145,400 

งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. จาํแนกเด็กและเยาวชนทถีูกควบคุมในสถานพนิิจ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เด็กและเยาวชนทถีูกควบคุมตวั
ในสถานพนิิจระหวา่งสอบสวนหรอืรอการพจิารณาคดี
จากศาลไดร้บัการจาํแนกเกียวกบัยาเสพตดิ

เชงิคุณภาพ : การหลบหนีสาํเร็จของเด็กและเยาวชน
ทถีูกควบคุมในสถานพนิิจ ไม่เกิน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : จาํแนกเด็กและเยาวชนในสถานพนิิจเกยีวกบัการใชย้าเสพติด 13,145,400 บาท
1. งบดาํเนินงาน 13,145,400             บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,637,400              บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,196,000              บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 1,177,400              บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน 816,000                บาท
(4) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 816,000                บาท
(5) วสัดุในการจดักจิกรรม 1,632,000              บาท

 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,508,000              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 2,448,000              บาท
(2) ค่าประปา 1,224,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 1,836,000              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
247.3352    94.9806      -              -              342.3158    
240.2347      85.8392        -                -                326.0739      

7.1005         9.1414         -                -                16.2419        

8.3.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 35,000
 ( 19,273 )

33,000 33,000 32,000 32,000

รอ้ยละ 92
 ( 68.68 )

92 92 92 92

รอ้ยละ 0.05
( 0.09 )

0.05 0.05 0.05 0.05

ลา้นบาท 344.3052     342.3158     362.5000     252.4643       252.4643     
ลา้นบาท 344.3052       342.3158       362.5000       252.4643       252.4643       
ลา้นบาท 257.2420    247.3352    252.4643    252.4643      252.4643    
ลา้นบาท 87.0632      94.9806      110.0357    -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                    725,200,000 
8.3.1  ผลผลิตที 1 :  เด็ก เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล                     342,315,800 

 - เพอืประมวลขอ้เทจ็จรงิในคดคีรอบครวั
 - เพอืกาํกบัการปกครองผูเ้ยาวต์ามคาํสงัศาล
 - เพอืควบคุมเด็กและเยาวชนระหวา่งรอการพสูิจนต์าม พ.ร.บ.ฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ พ.ศ. 2545
 - ควบคุมตวัเด็กและเยาวชนทอียู่ระหวา่งการสอบสวนและรอการพจิารณาคดใีนสถานพนิิจ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทงัสนิ
1. สบืเสาะและจดัทาํรายงานเสนอศาล
2. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืสนบัสนุน
การคุม้ครองสวสัดภิาพเด็ก เยาวชนและผูเ้ยาว ์

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

      - งบรายจ่ายอนื

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เด็กและเยาวชนในคดอีาญาและผูเ้ยาว ์
ในคดคีรอบครวัไดร้บัการสบืเสาะและจดัทาํรายงาน
เสนอศาล

เชงิคุณภาพ : คาํพพิากษาของศาลมคีวามสอดคลอ้ง
กบัความเหน็ในการสบืเสาะของสถานพนิิจ ไม่นอ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : การหลบหนีสาํเร็จของเด็กและเยาวชน
ทถีูกควบคุมในสถานพนิิจ ไม่เกิน
รวมทงัสนิ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลติ : เด็ก เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 342,315,800 บาท
1. งบดําเนินงาน 247,335,200          บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,066,800          บาท
 (1) รายการไมผู่กพนั 230,937,700          บาท

  (1) ค่าตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,821,500             บาท
  (2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,427,400             บาท
  (3) ค่าอยู่เวรรกัษาการณผู์ป้ฏบิตัหินา้ทคีรูเวร 32,958,300            บาท
  (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000             บาท
  (5) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 3,062,900             บาท
  (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 1,180,600             บาท
  (7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 936,000               บาท
  (8) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง 1,224,000             บาท
  (9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 14,003,000            บาท
  (10) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมฟืนฟู 3,600,000             บาท
  (11) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 4,200,000             บาท
  (12) ค่าใชจ่้ายเพอืเพมิประสทิธภิาพในการใชม้าตรการพเิศษ
       แทนการดาํเนินคดอีาญาเดก็และเยาวชน 3,514,200              บาท
  (13) ค่าใชจ่้ายในการตรวจรกัษาเดก็และเยาวชนก่อนศาลมคีาํพพิากษา 2,652,000             บาท
  (14) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพการสบืเสาะพนิิจและประมวล
       ขอ้เทจ็จรงิ (การประชมุสหวชิาชพีก่อนศาลมคีาํพพิากษา) 7,000,000              บาท
  (15) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 19,517,300            บาท
  (16) วสัดุสาํนกังาน 2,755,400             บาท
  (17) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 6,466,700             บาท
  (18) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,124,300             บาท
  (19) วสัดุเครอืงแต่งกาย 7,200,000             บาท
  (20) วสัดุอาหาร 110,960,000          บาท
  (21) วสัดุในการจดักจิกรรม 1,502,000             บาท
  (22) วสัดุุกฬีา 1,536,100             บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตม์าใชใ้นราชการ 46 คนั 5,129,100             บาท
  วงเงนิทงัสนิ 51,291,000           บาท
  ปี 2563 ตงังบประมาณ 5,129,100            บาท
  ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,258,200           บาท
  ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,258,200           บาท
  ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 25,645,500           บาท
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 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 11,268,400            บาท
 (1) ค่าไฟฟ้า 5,094,800             บาท
 (2) ค่าประปา 609,400               บาท
 (3) ค่าโทรศพัท์ 1,504,500             บาท
 (4) ค่าไปรษณีย์ 739,200               บาท
 (5) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 2,900,500             บาท
 (6) ค่าบรกิารเช่าโทรศพัทพ์นืฐานและระบบ LAN 420,000               บาท

2. งบลงทนุ 94,980,600            บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง 94,980,600            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 18,817,300            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 5,306,200             บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 5,306,200             บาท
 รวม 201 รายการ (รวม 1,820 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,465,300             บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 323,900               บาท

 รวม 27 รายการ (รวม 41 หน่วย)
(2) โครงการจดัซอืเครอืงคอมพวิเตอรท์ดแทน กรมพนิิจและคุม้ครอง

  เดก็และเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา
  อาคารราชบรุดีเิรกฤทธชินั 5 แขวงทุ่งสองหอ้ง
  เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 2,863,800             บาท

(3) โครงการจดัซอืกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด กรมพนิิจและคุม้ครอง
  เดก็และเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา
  อาคารราชบรุดีเิรกฤทธ ิชนั 5 แขวงทุ่งสองหอ้ง
  เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 6,277,600             บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,410,100             บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,410,100             บาท

 รวม 91 รายการ (รวม 136 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 112,000               บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 112,000               บาท
 รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 201,000               บาท
(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 201,000               บาท

 รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,900                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 13,900                 บาท
 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 502,900               บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท   502,900               บาท

 รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)
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2.1.1.8 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,310,900             บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,310,900             บาท

 รวม 75 รายการ (รวม 198 หน่วย)
2.1.1.9 ครุภณัฑส์าํรวจ 495,000               บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 495,000               บาท
 รวม 19 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2.1.2 ค่าทีดินและสงิกอ่สรา้ง 76,163,300            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ 13,108,000            บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารชดุทพีกัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 18 ยูนิต 
    สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดันนทบรุ ี 
    ตาํบลไทรนอ้ย อาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบรุ ี 1 หลงั 9,368,000              บาท

วงเงนิทงัสนิ 20,000,000           บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 4,000,000            บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 9,368,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,632,000            บาท

(2) โครงการบา้นพกัขา้ราชการ (บา้นหลวง) สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็
    และเยาวชนจงัหวดัแมฮ่่องสอน  ตาํบลผาบ่อง อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน 
    จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 หลงั 3,740,000              บาท

วงเงนิทงัสนิ 18,700,000           บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 3,740,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,960,000           บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 54,800,700            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
    ตาํกว่า 10 ลา้นบาท 14,919,500             บาท

  รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
(2) ก่อสรา้งศูนยแ์รกรบัเดก็และเยาวชนชายบา้นเมตตา 
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พรอ้มสว่นประกอบ 1 แห่ง 11,723,000             บาท

วงเงนิทงัสนิ 212,000,000         บาท
ปี 2554 - 2560 ตงังบประมาณ 172,751,300         บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 11,723,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,525,700           บาท

(3) ก่อสรา้งสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
    (ทมีสีถานแรกรบัเดก็และเยาวชน) พรอ้มสว่นประกอบ 
    ตาํบลบางขวญั อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา  1 แห่ง 91,500                 บาท

วงเงนิทงัสนิ 33,300,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 7,128,000            บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 17,680,500           บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 91,500               บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,400,000            บาท
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(4) ก่อสรา้งสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัชมุพร
    (ทมีสีถานแรกรบัเดก็และเยาวชน) พรอ้มสว่นประกอบ 
    และอาคารชดุทพีกัอาศยัขา้ราชการขนาด 18 ยูนิต 
    ตาํบลตากแดด อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร  1 แห่ง 4,668,200              บาท

วงเงนิทงัสนิ 52,800,000           บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 15,503,800           บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 4,668,200            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,628,000           บาท

(5) ก่อสรา้งสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน จงัหวดัพะเยา
    (ทมีสีถานแรกรบัเดก็และเยาวชน) ตาํบลภูเจน อาํเภอภูกามยาว
    จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง 14,488,500             บาท

วงเงนิทงัสนิ 30,990,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 7,128,000            บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 9,373,500            บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 14,488,500           บาท

(6) ก่อสรา้งสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน จงัหวดัสุรนิทร ์
    (ทมีสีถานแรกรบัเดก็และเยาวชน) พรอ้มสว่นประกอบ 
    ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 8,910,000              บาท

วงเงนิทงัสนิ 36,000,000           บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 7,200,000            บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 8,910,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,890,000           บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ 4,448,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
    ตาํกว่า 10 ลา้นบาท 4,448,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 1,713,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
    ตาํกว่า 10 ลา้นบาท 1,713,000              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,888,600             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 1,888,600             บาท
  รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 205,000               บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 205,000               บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

8.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
254.1648    117.4562    -              11.2632      382.8842    
254.1648      117.4562      -                11.2632        382.8842      

8.3.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 10,000
( 11,004 )

10,000 11,000 11,000 11,000

รอ้ยละ 0.05
 ( 0.33 )

0.05 0.05 0.05 0.05

รอ้ยละ 11
 ( 3.03 )

17 17 15 15

รอ้ยละ 75
 ( 94.33 )

80 80 85 85

ลา้นบาท 420.7620     382.8842     383.8979     285.4280       265.4280     
ลา้นบาท 420.7620       382.8842       383.8979       285.4280       265.4280       
ลา้นบาท 259.8298    254.1648    254.1648    254.1648      254.1648    
ลา้นบาท 149.6690    117.4562    118.4699    20.0000        -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 11.2632      11.2632      11.2632      11.2632        11.2632      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3.2  ผลผลิตที 2 :  เด็กและเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตินิสยั                     382,884,200 

เพอืควบคุมดูแล บาํบดัแกไ้ข ฟืนฟูและพฒันาพฤตนิิสยัเด็กและเยาวชนภายหลงัทศีาลมคีาํพพิากษาแลว้

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาพฤตนิิสยัเด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรม
โดยการจดัการศึกษาสายสามญั

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เด็กและเยาวชนทไีดร้บัการควบคุมดูแล
ก่อนศาลพพิากษาและทศีาลสงัฝึกอบรม
เชงิคุณภาพ : การหลบหนีสาํเร็จของเด็กและเยาวชน
ทถีูกควบคุมในศูนยฝึ์กและอบรม ไม่เกิน
เชงิคุณภาพ : การกระทาํผดิซาํของเด็กและเยาวชน
หลงัพน้โทษ 1 ปี ไม่เกิน
เชงิคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลงัปลอ่ยจาก
ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลบัไป
ใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข ไม่นอ้ยกวา่

รวมทงัสนิ

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : เด็กและเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตินิสยั 382,884,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 254,164,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 241,397,900           บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,721,600              บาท
(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 4,682,500              บาท
(3) ค่าอยู่เวรรกัษาการณผู์ป้ฏบิตัหินา้ทคีรูเวร 9,384,300              บาท
(4) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 5,887,100              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,305,000              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 23,000                  บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 406,400                บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,022,400              บาท
(9) ค่าเครืองดมืและอาหารว่าง 500,000                บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมฟืนฟู 900,000                บาท
(11) ค่าควบคุมงานก่อสรา้ง 1,509,900              บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการตรวจรกัษาเดก็และเยาวชนภายหลงัศาลมคีาํพพิากษา 884,000                บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเดก็และเยาวชน 4,548,000              บาท
(14) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 21,468,800             บาท
(15) วสัดุสาํนกังาน 3,855,600              บาท
(16) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 1,993,300              บาท
(17) วสัดุก่อสรา้ง 1,000,000              บาท
(18) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,500,000              บาท
(19) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 1,858,000              บาท
(20) วสัดุการศึกษา 5,000,000              บาท
(21) วสัดุเครอืงแต่งกาย 12,600,000             บาท
(22) วสัดุอาหาร 142,788,000           บาท
(23) วสัดุการเกษตร 724,000                บาท
(24) วสัดุในการจดักจิกรรม 1,836,000              บาท
(25) วสัดุเครืองนอน 10,000,000             บาท
(26) วสัดุุกฬีา 1,000,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,766,900             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 7,714,500              บาท
(2) ค่าประปา 3,138,800              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 1,254,800              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 658,800                บาท
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2. งบลงทนุ 117,456,200           บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิก่อสรา้ง 117,456,200           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 10,024,900             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 3,899,700              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 3,899,700              บาท
 รวม 110 รายการ (รวม 1,635 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 189,600                บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 189,600                บาท

 รวม 12 รายการ (รวม 24 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,644,300              บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,644,300              บาท
 รวม 82 รายการ (รวม 181 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 564,700                บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 564,700                บาท

 รวม 13 รายการ (รวม 22 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 286,000                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 286,000                บาท
 รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑก์ารศึกษา 201,000                บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 201,000                บาท

 รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)
2.1.1.7 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 607,800                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 607,800                บาท
 รวม 38 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2.1.1.8 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,268,400              บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,268,400              บาท

 รวม 36 รายการ (รวม 115 หน่วย)
2.1.1.9 ครุภณัฑโ์รงงาน 839,900                บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 839,900                บาท
 รวม 49 รายการ (รวม 51 หน่วย)

2.1.1.10 ครุภณัฑส์าํรวจ 523,500                บาท
(1) ครุภณัฑส์าํรวจทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 523,500                บาท

 รวม 12 รายการ (รวม 40 หน่วย)
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2.1.2 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 107,431,300           บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ 10,000,000             บาท

(1) โครงการเพมิประสทิธิภาพเพอืการดูแลเดก็และเยาวชน
    สาํหรบัศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนจงัหวดัยะลา  
    ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 2 หลงั 10,000,000             บาท

วงเงนิทงัสนิ 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 75,603,900             บาท
(1) ก่อสรา้งศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน จงัหวดัสงขลา 
    พรอ้มส่วนประกอบ 1 แห่ง 31,633,900             บาท

วงเงนิทงัสนิ 299,790,000           บาท
ปี 2555 - 2560 ตงังบประมาณ 156,820,200           บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 12,866,000             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 31,633,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 98,469,900             บาท

(2) ก่อสรา้งศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน ดา้นยาเสพตดิ 
    จงัหวดัสมทุรปราการ พรอ้มส่วนประกอบ ตาํบลบางปลา 
    อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 แห่ง 43,970,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 269,000,000           บาท
ปี 2559 - 2560 ตงังบประมาณ 104,647,500           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 64,788,300             บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 55,594,200             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 43,970,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 21,433,900             บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
    ตาํกว่า 10 ลา้นบาท 21,433,900             บาท

  รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 393,500                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 393,500                บาท
  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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3. งบรายจ่ายอนื 11,263,200             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือข่ายความร่วมมอืในการพทิกัษค์ุม้ครองสทิธิ
   และสวสัดภิาพเดก็เยาวชนในสถานพนิิจฯ 2,000,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการบาํบดั แกไ้ข ฟืนฟแูละพฒันาพฤตนิิสยั
   เดก็และเยาวชนโดยการจดัการศึกษา ฝึกวชิาชีพ การพฒันากาย/จติใจ
   และการเตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 7,563,200              บาท
3) โครงการการบาํบดัแกไ้ขฟืนฟเูดก็และเยาวชนเฉพาะรายแบบไรร้อยต่อ (IRC) 1,700,000              บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.4.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              -              -              0.5450       0.5450       
-                -                -                0.5450         0.5450         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 650
 ( 1,102 )

810 830 850 870

ลา้นบาท 2.1450       0.5450       0.5450       0.5450         0.5450       
ลา้นบาท 2.1450         0.5450         0.5450         0.5450         0.5450         
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 2.1450       0.5450       0.5450       0.5450         0.5450       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

8.4  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                          3,620,600 
8.4.1  โครงการที 1 :  โครงการพฒันาการศึกษาทีมีคณุภาพ สง่เสรมิสขุภาพ                           545,000 

 - เพอืส่งเสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนไดร้บัโอกาสทางการฝึกอาชพี เพอืพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะ
   ดา้นการประกอบอาชพี สามารถนาํความรูค้วามสามารถจากการฝึกอบรมไปใชใ้หเ้กิดประโยชนภ์ายหลงัปลอ่ยตวั
 - เพอืใหเ้ด็กและเยาวชนไดร้บัการพฒันาทกัษะชวีติ สามารถนาํความรูท้ไีดไ้ปปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนั
   และปรบัเปลยีนพฤตกิรรมของตนเองไปในทางทดีขีนึ และลดอตัราการกระทาํผดิซาํ

 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

1. โครงการสรา้งปญัญาพฒันาอาชพีสาํหรบัเด็กและเยาวชน
ในกระบวนการยุตธิรรม

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

                     4,325,000 
                     4,325,000 

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เด็กและเยาวชนทไีดร้บัการศึกษา
และฝึกอาชพีทมีคีวามสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาทีมีคุณภาพ สง่เสริมสุขภาพ
             และเสริมสรา้งทกัษะอาชีพ 545,000 บาท
1. งบรายจ่ายอนื 545,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการสรา้งปญัญาพฒันาอาชีพสาํหรบัเดก็และเยาวชน
   ในกระบวนการยุตธิรรม 545,000                บาท
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บาท
8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานทีดําเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.4.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-               -               -               3.0756        3.0756        
-                -                -                1.1759          1.1759          

-                -                -                0.9997          0.9997          

-                -                -                0.9000          0.9000          

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 8,000
 ( 8,612 )

3,500 3,500 3,500 3,500

ลา้นบาท 7.8656        3.0756        3.0756        3.0756          3.0756         
ลา้นบาท 7.8656          3.0756          3.0756          3.0756          3.0756          
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 7.8656          3.0756          3.0756          3.0756          3.0756          
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                          3,075,600 

 - เพอืเพมิประสทิธิภาพการบาํบดัทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชนทมีปีญัหาสุขภาพจติหรือปญัหาทซีบัซอ้น
 - เพอืใหเ้ดก็และเยาวชนทมีปีญัหาสุขภาพจติหรือปญัหาทซีบัซอ้นไดร้บัการบาํบดัทางจติวทิยา 
   ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพตรงตามปญัหา
 - เพอืใหเ้ดก็และเยาวชนทมีปีญัหาสุขภาพจติหรือปญัหาทซีบัซอ้น มกีารปรบัปรุงเปลยีนแปลงดา้นความคิด
   จติใจ อารมณ ์พฤติกรรมในทางทเีหมาะสม

 ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน / สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน

                    20,168,000 
                    20,168,000 

หน่วย:ลา้นบาท

8.4.2  โครงการที 2 :  โครงการเพมิประสทิธภิาพการบําบดัทางจติวทิยาในเด็กและเยาวชน
                         ทีมีปญัหาสุขภาพจติรุนแรง

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การเพมิประสทิธิภาพการบาํบดัทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชน
ทมีปีญัหาสุขภาพจติซบัซอ้นรุนแรง

2. การบาํบดัแกไ้ข ฟืนฟูและพฒันาพฤตินิสยัเดก็และเยาวชน
โดยใชล้ะครบาํบดั
3. ครอบครวัเขม้แขง็ (Strengthening Family)

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : เดก็และเยาวชนทมีปีญัหาสุขภาพจติ
หรือปญัหาทซีบัซอ้นไดร้บัการแกไ้ขบาํบดัฟืนฟู
ตรงตามสภาพปญัหาและความจาํเป็น

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอุดหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพมิประสทิธิภาพการบาํบดัทางจติวิทยาในเด็ก
             และเยาวชนทีมีปญัหาสุขภาพจติรุนแรง 3,075,600 บาท
1. งบรายจ่ายอนื 3,075,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพมิประสทิธิภาพการบาํบดัทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชน
    ทมีปีญัหาสุขภาพจติหรือปญัหาซบัซอ้นรุนแรง 1,175,900              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดั แกไ้ข ฟืนฟแูละพฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชน 
    โดยใชล้ะครบาํบดั 999,700                บาท
3) ค่าใชจ่้ายกจิกรรมครอบครวัเขม้แขง็ (Strengthening Family) 900,000                บาท
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานทีดําเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.5.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
1.3000        -               -               -               1.3000        
1.3000          -                -                -                1.3000          

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ  - 50 50 50 50

คน 6,930
 ( 7,180 )

 -  -  -  - 

รอ้ยละ  - 70 70 70 70

ลา้นบาท 3.9000        1.3000        1.3000        1.3000          1.3000         
ลา้นบาท 3.9000        1.3000        1.3000        1.3000          1.3000         
ลา้นบาท 3.9000          1.3000          1.3000          1.3000          1.3000          
ลา้นบาท -              -              -              -                -               
ลา้นบาท -              -              -              -                -               
ลา้นบาท -              -              -              -                -               
ลา้นบาท -               -               -               -                 -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                           1,300,000 
8.5.1  โครงการที 1 :  โครงการสง่เสริมและพฒันากระบวนการยุติธรรมทางเลอืก                           1,300,000 

 เพอืส่งเสริมและประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจและไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉนัท ์ในการจดัทาํแกไ้ขบาํบดั ฟืนฟูเดก็และเยาวชน ตามมาตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดอีาญา
ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญตัิศาลเยาวชนและครอบครวัและวธีิพจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553

 สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน

                      9,100,000 
                      9,100,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. สรา้งความสมานฉนัทใ์นสงัคม โดยใชม้าตรการพเิศษ
แทนการดาํเนินคดอีาญา

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : รอ้ยละ 50 ของเดก็และเยาวชนทตีอ้งหา
วา่กระทาํความผดิทางอาญา ซงึมอีตัราโทษอย่างสูง
ใหจ้าํคุกไมเ่กิน 5 ปี ไดร้บัการเสนอใชม้าตรการพเิศษ
แทนการดาํเนินคดอีาญา

เชิงปริมาณ : ผูแ้ทนชุมชนทเีขา้มามสี่วนร่วม
ในการสรา้งความสมานฉนัทใ์นสงัคม

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละ 70 ของเดก็และเยาวชน
ทเีสนอใชม้าตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดอีาญา 
พนกังานอยัการมคีาํสงัไมฟ้่องคดี

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสง่เสริมและพฒันากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 1,300,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,300,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,300,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกเพอืสรา้งความสมานฉนัทใ์นสงัคม
    โดยใชม้าตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดอีาญา 1,300,000              บาท
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานทีดําเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2565)
8.6.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-               -               -               2.9440        2.9440        
-                -                -                0.8130          0.8130          

-                -                -                2.1310          2.1310          

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน  - 75 80 85  - 

คน   - 500 500 500  - 

คน 225
 ( 392 )

 -  -  -  - 

8.6  แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                         2,944,000 
8.6.1  โครงการที 1 :  โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                         2,944,000 

 - เดก็และเยาวชนไมเ่ขา้ไปเกียวขอ้งกบัความรุนแรงและสถานการณค์วามไมส่งบในพนืท ี
 - สถานการณค์วามรุนแรงและความไมส่งบในพนืทลีดลง

 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา

                    12,211,100 
                    12,211,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. เพมิประสทิธิภาพกระบวนการยุติธรรม และแกไ้ข ฟืนฟูเดก็
และเยาวชนทมีคีวามเสยีงหรือเขา้ไปเกียวขอ้งกบัสถานการณ์
ความไมม่นัคงในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. เสริมสรา้งประสทิธิภาพงานยุติธรรมเพอืการสรา้งความเป็นธรรม
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ :  เดก็และเยาวชนทมีคีวามเสยีง
เขา้ไปเกียวขอ้งกบัสถานการณค์วามไมม่นัคงในพนืที

เชิงปริมาณ : นกัเรียนในสถานศึกษา เดก็และเยาวชน
ในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมเพอืสรา้งการรบัรูเ้กียวกบัความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมและวถิชีีวติเพอืลดความขดัแยง้
และความรุนแรงในพนืทแีละลดอคติต่อการ
ปฏบิตัิหนา้ทขีองเจา้หนา้ทภีาครฐั

เชิงปริมาณ : จาํนวนเดก็และเยาวชนทเีขา้ร่วม
ไดร้บัความรู ้มคีวามตระหนกัและฝึกทกัษะในการ
ใชช้ีวติไดต้ามวถิจีงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายใต ้
กระบวนการยุติธรรมหลกัสทิธิเดก็และการสบืสาน
วฒันธรรมอสิลาม
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เรมิตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 120
 ( 50 )

 -  -  -  - 

คน 60
 ( 371 )

 -  -  -  - 

ลา้นบาท 3.3791        2.9440        2.9440        2.9440          -                
ลา้นบาท 3.3791          2.9440          2.9440          2.9440          -                 
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 3.3791          2.9440          2.9440          2.9440          -                
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จาํนวนเจา้หนา้ทภีาครฐัทเีกียวขอ้ง
กบัเดก็และเยาวชนกลุม่เสยีงรวมถงึเดก็และเยาวชน
ในกระบวนการยุติธรรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการ
ปฏบิตัิต่อเดก็และเยาวชนทเีขา้สู่กระบวนการยุติธรรม
ตามหลกัสทิธิเดก็โดยไมข่ดัต่อวฒันธรรมทเีดก็และ
เยาวชนยดึถอื

เชิงปริมาณ : เครือขา่ยภาครฐัและภาคประชาชน
มสี่วนร่วมในการพทิกัษคุ์ม้ครองสทิธิ สวสัดภิาพ
และแกไ้ข บาํบดั ฟืนฟู สงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน
ทกีระทาํผดิและป้องกนัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน
ในบริบทของการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ
ตามวถิจีงัหวดัชายแดนใต ้

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 2,944,000 บาท
1. งบรายจ่ายอนื 2,944,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกจิกรรมเสริมสรา้งประสทิธิภาพงานยุตธิรรม 
   เพอืการสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,131,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเพมิประสทิธิภาพกระบวนการยุตธิรรมและ
   แกไ้ขฟืนฟเูดก็และเยาวชนทมีคีวามเสยีงหรือเขา้ไปเกยีวขอ้งกบัสถานการณ์
   ความไม่มนัคงในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 813,000                บาท
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บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)
8.7.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              -              -              6.8372       6.8372       
-                -                -                6.8372         6.8372         

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 6,000
 ( 5,927 )

3,000 3,000 3,000  - 

ลา้นบาท 13.6744      6.8372       6.8372       6.8372         -              
ลา้นบาท 13.6744        6.8372         6.8372         6.8372         -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 13.6744      6.8372       6.8372       6.8372         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                     17,532,300 
8.7.1  โครงการที 1 :  โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติด                        6,837,200 

 - เพอืใหเ้ด็กและเยาวชนในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กไดร้บัการแกไ้ขบาํบดั ฟืนฟูสมรรถภาพดา้นยาเสพตดิ 
   อย่างเหมาะสมตรงตามสภาพปญัหา
 - เพอืพฒันาการดาํเนินการบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนทเีกียวขอ้งกบัยาและสารเสพตดิ
   ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
 - เพอืใหม้ฐีานขอ้มูลการบาํบดั ฟืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนทใีชย้าเสพตดิเพอืการดูแลอย่างต่อเนือง
 - เพอืพฒันาหน่วยบาํบดัใหเ้ขา้สู่มาตรฐานการบาํบดัยาเสพตดิในระบบตอ้งโทษ

 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

                   34,186,000 

8.7  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด

                   34,186,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การบาํบดัรกัษาฟืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจาํแนก

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรม
ไดร้บัการบาํบดัฟืนฟู

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติด 6,837,200 บาท
1. งบรายจ่ายอนื 6,837,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัการดาํเนินงานในกจิกรรมการป้องกนั บาํบดั แกไ้ข ฟืนฟู
   สมรรถภาพเดก็และเยาวชนทเีกยีวขอ้งกบัยาและสารเสพตดิ 6,837,200              บาท
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บาท
8.7.2.1   วตัถปุระสงค์

8.7.2.2   สถานทีดําเนินการ

8.7.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)
8.7.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-               -               -               10.6951      10.6951      
-                -                -                5.0000          5.0000          

-                -                -                5.6951          5.6951          

8.7.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 14,000
 ( 12,631 )

7,000 7,000 7,000  - 

แห่ง 60
 ( 95 )

60 60 60  - 

ลา้นบาท 22.0252      10.6951      10.6951      10.6951        -                
ลา้นบาท 22.0252        10.6951        10.6951        10.6951        -                 
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 22.0252        10.6951        10.6951        10.6951        -                
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.7.2  โครงการที 2 :  โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด                       10,695,100 

 - เพอืใหเ้ดก็และเยาวชนใชเ้วลาในการจดักิจกรรมทเีป็นประโยชน ์มพีนืทใีนการแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์
   และรูจ้กัทกัษะในการป้องกนัตนเองไมใ่หยุ่้งเกียวกบัยาเสพติด
 - เพอืใหเ้ดก็และเยาวชนของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ไดร้บัการบาํบดั แกไ้ขเปลยีนแปลงพฤติกรรม
   โดยใชกิ้จกรรมกีฬาและนนัทนาการเป็นสอื

 ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน และสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน

                    54,110,500 
                    54,110,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานพนิิจ
และศูนยฝึ์กและอบรม

2. ป้องกนัเดก็และเยาวชนกลุม่เสยีงต่อการใชย้าเสพติด
ในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : เดก็และเยาวชนในสถานพนิิจและ
ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็ไดร้บัการสรา้งภมูคุิม้กนั
ดา้นยาเสพติด

      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : สถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม 
มชีมรม TO BE NUMBER ONE
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งภมิูคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด 10,695,100 บาท
1. งบรายจ่ายอนื 10,695,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัเดก็และเยาวชนกลุม่เสยีงต่อการใชย้าเสพตดิ
   ในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม 3,530,100              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานพนิิจ
   และศูนยฝึ์กและอบรม 2,165,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
   (TO BE NUMBER ONE) 5,000,000              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงยติุธรรม
กรมราชทณัฑ ์

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
13,429,841,000               14,356,566,900

-   -   

กรมราชทณัฑเ์ป็นองคก์รทมีปีระสทิธภิาพในการควบคุม แกไ้ข และพฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงั
เพอืคืนคนดมีคีุณค่าสูส่งัคม

ควบคุมและพฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัตามหลกัมาตรฐานสากล

ผลสมัฤทธิ
และประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธ ิ: สงัคมปลอดภยัและประชาชนเชอืมนั

- ตวัชวีดั : ผูต้อ้งขงัมอีตัราการกระทาํผดิซาํหลงัพน้โทษ รอ้ยละ 10
- ตวัชวีดั : จาํนวนผูต้อ้งขงัทไีดร้บัการควบคุม ดูแล คน 350,000

บาท



4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 13,429.8410    14,356.5669 15,051.9740     14,851.9684 13,681.2552    
รวมเงนิงบประมาณ
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. เพอืเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,852.3620     5,127.9027     5,331.4095     5,542.2567     5,763.1697     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท               -                -                -                -                -  
2. ควบคมุผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ระหว่างรอการตรวจ
พสูิจน์ และบาํบดั แกไ้ขปญัหายาเสพติดในเรอืนจาํ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บั
การควบคุมดูแล และผูต้อ้งขงัผ่านกระบวนการ
ป้องกนัและบาํบดั แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ไม่นอ้ยกวา่

คน 260,000 260,000 250,000 240,000 230,000

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจ
พสูิจนร์ะหวา่งรอการตรวจพสูิจน์

คน 60,000  -  -  -  -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : การหลบหนีในสถานทเีพอืการ
ควบคุมตวัและสถานทเีพอืการตรวจพสูิจน ์
ภายใน 1 ปี ไม่เกิน

ครงั 2 2 2 2 2

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ผูต้อ้งขงัทผ่ีานกระบวนการ
ป้องกนัและบาํบดัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ กลบัมา
กระทาํผดิซาํในคดยีาเสพตดิภายใน 1 ปี ไม่เกิน

รอ้ยละ 11 10 9 8 8

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 232.3468     257.1218     216.4978     216.4978     136.8289     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. ควบคมุผูต้อ้งขงัอย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ควบคุมและดูแลผูต้อ้งขงั คน 300,000 300,000 280,000 270,000 260,000
- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : การแหกหกัหลบหนีจากใน
เรอืนจาํทไีม่สามารถจบัตวักลบัมาไดใ้น 48 ชวัโมง 
ภายใน 1 ปี ไม่เกิน

ครงั 2 2 2 2 1

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8,260.7907      8,842.1240    9,432.4029    9,021.5501 7,713.4789   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
4. พฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงัเพอืคืนคนดีสูส่งัคม

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ผูต้อ้งขงัคดเีด็ดขาดไดร้บัการ
แกไ้ขฟืนฟูและพฒันาพฤตนิิสยั

คน 36,500 200,000 200,000 200,000 200,000

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ผูต้อ้งขงัมอีตัราการกระทาํผดิ
ซาํหลงัพน้โทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน

รอ้ยละ 11 10 9 9 8

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 84.3415       129.4184     71.6638       71.6638       67.7777       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั

154

15,051.9740     14,851.9684     13,681.2552า้นบาทล     13,429.8410 14,356.5669



5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพนืฐาน 2 119.2710 135.7140 135.7140 82.2150 -  

1. ผลผลติ : ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 2 119.2710      135.7140      135.7140      82.2150       -                
แผนงานยุทธศาสตร์ 18 2,235.1265 3,061.3316 2,644.5484 -  -  

1. โครงการ : โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุง
เรอืนจาํเพอืเสรมิความมนัคงในการควบคุม

18 2,235.1265        3,061.3316 2,644.5484 -                -                

รวมทงัสนิ 20 2,354.3975 3,197.0456 2,780.2624 82.2150 -  

เหตผุลความจาํเป็นในการตงังบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพนืฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทตีอ้งดาํเนินการต่อเนือง  จาํนวน 1 รายการ  เป็นเงนิ 102,828,000 บาท
2. เป็นรายการทดีาํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน 1 รายการ  เป็นเงนิ 16,443,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทตีอ้งดาํเนินการต่อเนือง  จาํนวน 6 รายการ  เป็นเงนิ 746,235,800 บาท
2. เป็นรายการทดีาํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน 2 รายการ  เป็นเงนิ 369,362,200 บาท
3. เป็นรายการท ี�ตอ้งดําเนินการตามมติคณะรฐัมนตรี  จํานวน 10 รายการ  เปน็เงิน 1,007,534,100 บาท

แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั  6,594,700,800

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 5,127,902,700               
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 9,257,109,200               
แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง 177,452,900 

แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลยีนค่านิยมและวฒันธรรม 8,000,000 

ปีงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ  2,265,863,500
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 83,555,000 

3,886,100 

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

เงนินอก 
งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 78,478,400 
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 20,613,600 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

79,668,900 
แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ 5,087.6716 6,732.8029     2,523.6384 7.4540          5.0000              14,356.5669
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 5,087.6716 40.2311         -                 -                 -                 5,127.9027     
2. แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง -  136.8289       40.6240         -                 -                 177.4529       
ผลผลติท ี1 : เรอืนจาํปลอดยาเสพตดิ 
และผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการ
ควบคุมดูแล

             -          136.8289          40.6240                -                  -          177.4529 

3. แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดลุและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-  6,453.1038     134.1486       7.4540          -                      6,594.7008

ผลผลติท ี1 : ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล              -        6,421.4139        134.1486           0.0900                -        6,555.6469 
ผลผลติท ี2 : ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟืนฟู
และพฒันาพฤตนิิสยั

             -            31.6899                -             7.3640                -            39.0539 

4. แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลียนค่านิยม
และวฒันธรรม

-  8.0000          -                 -                 -                 8.0000          

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาจติใจเพอื
สรา้งคุณธรรม จรยิธรรมใหก้บัผูต้อ้งขงั

             -             8.0000                -                  -                  -             8.0000 

5. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

-  -                 78.4784         -                 -                 78.4784         

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูต้อ้งขงัเพอืคืนคนดสูี่สงัคม

             -                  -            78.4784                -                  -            78.4784 

6. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิาร
ประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั

-  16.0841         4.5295          -                 -                 20.6136         

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มูล
ผูต้อ้งขงัเพอืเชอืมโยงในหน่วยงาน
กระบวนการยุตธิรรม

             -            16.0841           4.5295                -                  -            20.6136 

7. แผนงานยุทธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการ
ปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั

-  -                      2,265.8635 -                 -                      2,265.8635

โครงการท ี1 : โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุง
เรอืนจาํเพอืเสรมิความมนัคงในการควบคุม

             -                  -        2,265.8635                -                  -        2,265.8635 

8. แผนงานบูรณาการขบัเคลือนการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-  3.8861          -                 -                 -                 3.8861          

โครงการท ี1 : โครงการอาํนวยความ
ยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

             -             3.8861                -                  -                  -             3.8861 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

156



แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

งบรายจา่ย

9. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม
และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด

-  74.6689         -                 -                 5.0000          79.6689         

โครงการท ี1 : โครงการบาํบดัและฟืนฟู
สมรรถภาพผูต้อ้งขงัตดิยาเสพตดิ

             -            42.0000                -                  -                  -            42.0000 

โครงการท ี2 : โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัและ
ป้องกนัปญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํ

             -             7.9387                -                  -             5.0000          12.9387 

โครงการท ี3 : โครงการเรอืนจาํ
ปลอดยาเสพตดิ

             -            24.7302                -                  -                  -            24.7302 
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
4,852.3620     5,127.9027     5,331.4095     5,542.2567      5,763.1697      
4,852.3620       5,127.9027       5,331.4095       5,542.2567       5,763.1697       
4,814.8121     5,087.6716     5,291.1784     5,502.0256      5,722.9386      

37.5499         40.2311         40.2311         40.2311          40.2311          
-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 5,127,902,700 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 5,127,902,700 บาท
1. งบบคุลากร 5,087,671,600         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 4,723,607,900         บาท
1.1.1 เงนิเดือน 4,674,629,800         บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 48,978,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 364,063,700           บาท
2. งบดาํเนินงาน 40,231,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,231,100             บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 19,579,200             บาท
(2) เงนิเพมิพเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักรทไีม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั
    ตามวชิาชพี 1,860,000              บาท
(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 14,758,700             บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 3,478,400              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 554,800                บาท
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บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
136.8289 40.6240 -  -  177.4529
136.8289      40.6240        -                -                177.4529      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 60,000
( 72,793 )

60,000 50,000 50,000 50,000

ครงั 2 
( 2 )

2 2 2 2

ลา้นบาท 152.6779       177.4529       136.8289       136.8289       136.8289       
ลา้นบาท 152.6779       177.4529       136.8289       136.8289       136.8289       
ลา้นบาท 136.8289    136.8289    136.8289    136.8289      136.8289    
ลา้นบาท 15.8490      40.6240      -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง 177,452,900 
8.2.1  ผลผลิตที 1 :  เรอืนจาํปลอดยาเสพติด และผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์

ไดร้บัการควบคมุดูแล 177,452,900 

 เพอืใหก้ารแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ อปุกรณส์อืสารและสงิของตอ้งหา้มอนืๆ ในเรอืนจาํใหห้มดไปและควบคุมดูแล
ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทเีกียวขอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ป้องกนัยาเสพตดิและอปุกรณส์อืสารเขา้สู่เรอืนจาํ และควบคุม
ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนร์ะหวา่งรอ
การตรวจพสูิจน์

เชงิคุณภาพ : การหลบหนีในสถานทเีพอืการควบคุมตวั
และสถานทเีพอืการตรวจพสูิจน ์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : เรอืนจาํปลอดยาเสพติด และผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ไดร้บั
            การควบคมุดูแล 177,452,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน 136,828,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 130,821,700           บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,159,300              บาท
(2) ค่าอยู่เวรรกัษาการณ์ผูคุ้มผูต้อ้งขงั 41,339,300             บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและค่าพาหนะ 1,724,000              บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,600,000              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง 1,050,000              บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,260,400              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,315,200              บาท
(8) ค่าตรวจร่างกายผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 1,000,000              บาท
(9) ค่าเช่าตูค้อนเทนเนอร์ 289,200                บาท
(10) วสัดุสาํนกังาน 2,429,000              บาท
(11) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 1,518,000              บาท
(12) วสัดุเวชภณัฑแ์ละวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 9,818,400              บาท
(13) วสัดุการศึกษา 300,000                บาท
(14) วสัดุคอมพวิเตอร์ 324,000                บาท
(15) วสัดุเครอืงแต่งกาย 10,405,400             บาท
(16) วสัดุอาหาร 49,275,000             บาท
(17) วสัดุกีฬา 900,000                บาท
(18) วสัดุเครอืงใชส้่วนตวั 5,000,000              บาท
(19) วสัดุแบบพมิพป์ระวตัขิองผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 114,500                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,007,200              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 3,600,600              บาท
(2) ค่าประปา 1,872,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 243,000                บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 194,400                บาท
(5) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 97,200                  บาท

2. งบลงทนุ 40,624,000             บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง 40,624,000             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 39,659,300             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 51,000                  บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 51,000                  บาท
  รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)
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2.1.1.2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,761,700              บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,761,700              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 145 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 74,000                  บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 74,000                  บาท
  รวม 1 รายการ (รวม 74 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑอ์นื ๆ 37,772,600             บาท
(1) ครุภณัฑอ์นื ๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,139,500              บาท

  รวม 5 รายการ (รวม 119 หน่วย)

(2) ตดิตงัระบบเสรมิความมนัคงสถานทเีพอืการควบคุมและสถานที
    เพอืการตรวจพสูิจน ์เรอืนจาํกลางอบุลราชธานี ตาํบลแจระแม 
    อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ระบบ 5,900,000              บาท
(3) เครอืงตรวจคน้ร่างกายผูต้อ้งขงั (Body Scanner) พรอ้มตดิตงั 
    ทณัฑสถานหญงิชลบรุ ีตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี
    1 เครอืง 11,000,000             บาท
(4) เครอืงตรวจคน้ร่างกายผูต้อ้งขงั (Body Scanner) พรอ้มตดิตงั 
    ทณัฑสถานหญงิธนบรุ ีแขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
    1 เครอืง 11,000,000             บาท

(5) เครอืงตรวจคน้เอซเรยร์ะบบสายพานลาํเลยีง (X-Rays) ขนาด 90 x 75
    เซนตเิมตร พรอ้มตดิตงั ทณัฑสถานวยัหนุ่มนครศรธีรรมราช ตาํบลท่างวิ
    อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครอืง 3,485,000              บาท
(6) เครอืงตรวจคน้เอซเรยร์ะบบสายพานลาํเลยีง (X-Rays) ขนาด 60 x 40
    เซนตเิมตร พรอ้มตดิตงั เรอืนจาํกลางบางขวาง ตาํบลสวนใหญ่ 
    อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครอืง 2,385,000              บาท
(7) ตดิตงัระบบกลอ้งวงจรปิด เรอืนจาํกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว 
    เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,173,200              บาท
(8) ตดิตงัระบบกลอ้งวงจรปิด ทณัฑสถานหญงิกลาง แขวงลาดยาว 
    เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,689,900              บาท

2.1.2 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง 964,700                บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 964,700                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 964,700                บาท
  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

162



บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
6,421.4139 134.1430 0.0900 -  6,555.6469

16.8053        16.2736        -                -                33.0789        

6,404.6086          117.8694 0.0900         -                    6,522.5680

8.3.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 300,000 300,000 280,000 270,000 260,000
( 362,058 )

แห่ง 107
( 46 )

107 107 107 107

ครงั 2 
( - )

2 2 2 2

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 6,661.3141        6,555.6469 6,421.5039    6,421.5039    6,421.5039    

ลา้นบาท 6,466.5733  6,421.4139  6,421.4139  6,421.4139    6,421.4139  
ลา้นบาท 194.6508        134.1430 -               -                -              
ลา้นบาท 0.0900       0.0900       0.0900       0.0900         0.0900       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูต้อ้งขงัทอียู่ในการควบคุมดูแล

เชงิปรมิาณ : เรอืนจาํทมีผูีต้อ้งขงัหญงิ ปฏบิตัติาม
เกณฑข์นัตาํของขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)
เชงิคุณภาพ : การแหกหกัหลบหนีจากในเรอืนจาํทไีม่
สามารถจบัตวักลบัมาไดใ้น 48 ชวัโมง ภายใน 1 ปี 
ไม่เกิน

รวมทงัสนิ
1. ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญงิ ตามขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ
(Bangkok Rules)

2. ควบคุมผูต้อ้งขงั

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

6,594,700,800 
8.3.1  ผลผลิตที 1 :  ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคมุ ดูแล 6,555,646,900 

เพอืควบคุม ดูแลผูต้อ้งขงัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน อย่างมปีระสทิธภิาพและป้องกนัไม่ใหผู้ต้อ้งขงัหลบหนี

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคมุ ดูแล 6,555,652,500 บาท
1. งบดาํเนินงาน 6,421,413,900         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,905,477,800         บาท
(1) รายการไม่ผูกพนั 5,786,206,800         บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 5,000,000              บาท
(2) ค่าเบยีประชมุกรรมการ 3,106,400              บาท
(3) ค่าอยู่เวรรกัษาการณ์ผูคุ้มผูต้อ้งขงั 725,000,000            บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,600,800              บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 9,850,000              บาท
(6) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและค่าพาหนะ 18,887,000             บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,000,000              บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 6,600,800              บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง 20,000,000             บาท
(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 533,900                 บาท
(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 139,759,800            บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,000,000             บาท
(13) ค่ารบัรองและพธิกีาร 441,000                 บาท
(14) ค่าใชจ่้ายในการดาํรงชวีติของผูต้อ้งขงั 1,000,000              บาท
(15) ค่าใชจ่้ายโครงการกาํลงัใจ 8,811,300              บาท
(16) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม เบยีประกนัภยัภาคบงัคบั 1,670,600              บาท
(17) ค่าใชจ่้ายในการดูแลผูต้อ้งขงัหญงิตามขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ 
      (Bangkok Rules) 1,994,000              บาท
(18) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส ์วณัโรคและโรคตดิต่ออนื
      ในเรอืนจาํ 1,800,000              บาท
(19) วสัดุสาํนกังาน 4,636,000              บาท
(20) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 25,052,600             บาท
(21) วสัดุก่อสรา้ง 2,200,000              บาท
(22) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,500,000              บาท
(23) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,000,000              บาท
(24) วสัดุเวชภณัฑแ์ละวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 7,262,200              บาท
(25) วสัดุสนามและการฝึก 500,000                 บาท
(26) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,903,200              บาท
(27) วสัดุอาหาร 4,509,581,000         บาท
(28) วสัดุถา่ยภาพผูต้อ้งขงั 1,650,000              บาท
(29) ค่าใชจ่้ายผูต้อ้งขงั 206,104,700            บาท
(30) วสัดุเครอืงพนัธนาการ 1,200,000              บาท
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(31) อปุกรณ์ป้องกนัและระงบัเหตรุา้ย 4,964,000              บาท
(32) วสัดุในการดาํรงชวีติผูต้อ้งขงั 1,000,000              บาท
(33) วสัดุสาํหรบัเด็กตดิผูต้อ้งขงั 6,000,000              บาท
(34) วสัดุสาํหรบัผูต้อ้งขงัสูงอายุ 2,291,500              บาท
(35) วสัดุหมกึพมิพ์ 1,420,000              บาท
(36) วสัดุเครืองแต่งกายขา้ราชการ 2,550,000              บาท
(37) วสัดุลวดหนามหบีเพลง 3,780,000              บาท
(38) วสัดุสาํหรบัผูต้อ้งขงัพกิาร 1,800,000              บาท
(39) วสัดุปรบัปรุงคุณภาพนาํ 917,200                 บาท
(40) วสัดุแบบพมิพง์านควบคุมผูต้อ้งขงั 6,838,800              บาท
(41) วสัดุทนีอนยางพาราสาํหรบัผูต้อ้งขงั 30,000,000             บาท

(2) ค่าเช่ารถบรรทกุผูต้อ้งขงั 313 คนั 102,828,000            บาท
วงเงนิทงัสนิ 514,140,000            บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 105,452,400            บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 100,203,600            บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 102,828,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 102,828,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 102,828,000            บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทกุผูต้อ้งขงั ระยะท ี2 82 คนั 16,443,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 164,430,000            บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 16,443,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,886,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,886,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,886,000             บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 32,886,000             บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 16,443,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 515,936,100           บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 313,723,000            บาท
(2) ค่าประปา 176,639,200            บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 12,677,100             บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 3,896,800              บาท
(5) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 9,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 134,143,600  บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง 134,143.600  บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 117,869,400  บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 32,568,800  บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท
  รวม 193 รายการ (รวม 4,139 หน่วย)

165

32,568,800  บาท



2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 10,400,000             บาท
(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า
    6,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครอืงยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 170 กโิลวตัต ์
    แบบบรรทกุนาํ เรอืนจาํกลางลาํปาง ตาํบลหวัเวยีง อาํเภอเมอืงลาํปาง
    จงัหวดัลาํปาง 1 คนั 2,500,000              บาท
(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า
    6,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครอืงยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 170 กโิลวตัต ์
    แบบบรรทกุนาํ เรอืนจาํกลางเขาบนิ ตาํบลนาํพ ุอาํเภอเมอืงราชบรุ ี
    จงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 2,500,000              บาท

(3) รถพยาบาล (รถตู)้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงั
    เครอืงยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต ์เรอืนจาํกลางเชยีงใหม่ 
    ตาํบลสนัมหาพน อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 2,000,000              บาท
(4) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรอืกาํลงัเครอืงยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 110 กโิลวตัต ์เรอืนจาํกลาง
    กาํแพงเพชร ตาํบลหนองปลงิ อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร
    1 คนั 1,000,000              บาท
(5) รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 6,000 ซซีี
    หรอืกาํลงัเครอืงยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย 
    เรอืนจาํกลางสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,400,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,891,900              บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,891,900              บาท

  รวม 10 รายการ (รวม 144 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,620,700             บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 6,995,200              บาท
  รวม 63 รายการ (รวม 232 หน่วย)

(2) ระบบเครอืงกรองนาํ เรอืนจาํกลางเขาบนิ ตาํบลนาํพ ุอาํเภอเมอืงราชบรุ ี
    จงัหวดัราชบรุ ี1 ระบบ 3,049,500              บาท
(3) ชดุอปุกรณ์สาํหรบัปรุงอาหารจดัเลยีงผูต้อ้งขงังานสูทกรรม เรอืนจาํจงัหวดั
    พงังา ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 ชดุ 1,576,000              บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,736,500              บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 3,736,500              บาท

  รวม 36 รายการ (รวม 285 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณัฑก์ารเกษตร 949,200                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 949,200                 บาท
  รวม 14 รายการ (รวม 35 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 13,296,500             บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 2,816,500              บาท
รวม 18 รายการ (รวม 44 หน่วย)
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(2) เครอืงช่วยหายใจในขณะดมยาสลบพรอ้มเครอืงวดัสญัญาณชพี  
    ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร
    กรุงเทพมหานคร 1 เครอืง 2,000,000              บาท

(3) เครอืงนึงฆ่าเชอือตัโนมตัดิว้ยไอนาํแบบสองประตู ทณัฑสถานโรงพยาบาล
    ราชทณัฑ ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครอืง 1,980,000              บาท
(4) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตา ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์
    แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครอืง 1,300,000              บาท
(5) เครอืงตรวจหวัใจดว้ยคลนืเสยีงความถสูีง ทณัฑสถานโรงพยาบาล
    ราชทณัฑ ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครอืง 5,200,000              บาท

2.1.1.8 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 11,291,000             บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 3,791,000              บาท

  รวม 15 รายการ (รวม 350 หน่วย)
(2) เครอืงกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กโิลวตัต ์พรอ้มค่าตดิตงั เรอืนจาํจงัหวดัเลย
    ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 เครอืง 1,950,000              บาท
(3) เครอืงกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กโิลวตัต ์พรอ้มค่าตดิตงั เรอืนจาํ
    จงัหวดัตรงั ตาํบลควนปรงิ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครอืง 1,950,000              บาท
(4) เครอืงกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กโิลวตัต ์พรอ้มค่าตดิตงั เรอืนจาํกลาง
    บางขวาง ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครอืง 3,600,000              บาท

2.1.1.9 ครุภณัฑส์าํรวจ 39,000                  บาท
(1) ครุภณัฑส์าํรวจทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 39,000                  บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.10 ครุภณัฑอ์าวุธ 4,779,000              บาท

(1) ครุภณัฑอ์าวุธทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 4,779,000              บาท
  รวม 1 รายการ (รวม 88 หน่วย)

2.1.1.11 ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 1,712,000              บาท
(1) ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,712,000              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.12 ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นอนื ๆ 5,000,000              บาท
(1) เตาเผาขยะลดมลพษิ ประหยดัพลงังาน (Incinerator reduces pollution
    and energy saving) CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตงัพนื) ขนาด 300 
    กโิลกรมั/ชวัโมง เรอืนจาํกลางคลองไผ่ ตาํบลคลองไผ่ อาํเภอสคีิว 
    จงัหวดันครราชสมีา 1 เตา 5,000,000              บาท

2.1.1.13 ครุภณัฑอ์นื ๆ 20,584,800             บาท
(1) ครุภณัฑอ์นื ๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 20,584,800             บาท

  รวม 45 รายการ (รวม 557 หน่วย)
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2.1.2 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง 16,273,600             บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 1,617,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 1,617,700              บาท
  รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 14,655,900             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 14,655,900             บาท

  รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)
3. งบเงนิอดุหนุน 90,000                  บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 90,000                  บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์รราชทณัฑร์ะหว่างประเทศ 90,000                  บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

8.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
31.6899 -  7.3640 -  39.0539
31.6899        -                7.3640         -                39.0539        

8.3.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 11
( 4.66 )

10 9 8 8

ลา้นบาท 45.8694        39.0539        39.0539        39.0539        39.0539        
ลา้นบาท 45.8694        39.0539        39.0539        39.0539        39.0539        
ลา้นบาท 31.6899      31.6899      31.6899      31.6899        31.6899      
ลา้นบาท 6.8155       -              -               -                -              
ลา้นบาท 7.3640       7.3640       7.3640       7.3640         7.3640       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผูต้อ้งขงัมอีตัราการกระทาํผดิซาํหลงัพน้
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

รวมทงัสนิ
1. สนบัสนุนการแกไ้ขฟืนฟูและพฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงั

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

8.3.2  ผลผลิตที 2 :  ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟืนฟู และพฒันาพฤตินิสยั 39,053,900 

เพอืแกไ้ข ฟืนฟูผูต้อ้งขงัใหส้ามารถกลบัตนเป็นพลเมอืงด ีสามารถอยู่ร่วมกบัสงัคมภายนอกไดภ้ายหลงัพน้โทษ 
และไม่กลบัมากระทาํผดิซาํ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟืนฟ ูและพฒันาพฤตินิสยั 39,053,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน 31,689,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,689,900             บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานดา้นทณัฑปฏบิตัิ 7,196,400              บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 931,000                บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและค่าพาหนะ 3,640,200              บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง 1,959,100              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,442,800              บาท
(6) ค่ารบัรองและพธิกีาร 2,696,000              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟืนฟูผูต้อ้งขงั 273,400                บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยระบายผูต้อ้งขงั 5,000,000              บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงั 2,390,000              บาท
(10) ค่าใชจ่้ายการขอพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งราชทณัฑ์ 776,000                บาท
(11) ค่าพาหนะเดนิทางของผูต้อ้งขงัหลงัปลอ่ยตวั 600,000                บาท
(12) วสัดุสาํนกังาน 785,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 7,364,000              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 7,364,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการกุศล 500,000                บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าฌาปนกิจ 84,000                  บาท
3) เงนิอดุหนุนเพอืสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาแดนสามคัคีเกมส์ 6,780,000              บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ  5  ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
8.4.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบรายจา่ย
งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

8.0000       -              -              -              8.0000       
8.0000         -                -                -                8.0000         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน  - 200,000 200,000 200,000 200,000

รอ้ยละ  - 10 9 8 8

ลา้นบาท 8.0000       8.0000       8.0000       8.0000         8.0000       
ลา้นบาท 8.0000         8.0000         8.0000         8.0000         8.0000         
ลา้นบาท 8.0000       8.0000       8.0000       8.0000         8.0000       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผูต้อ้งขงัทผ่ีานกระบวนการพฒันาจติใจ 
และแกไ้ขฟืนฟูตามลกัษณะคดมีอีตัราการกระทาํผดิซาํ
หลงัพน้โทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูต้อ้งขงัคดเีด็ดขาดทผ่ีานการพฒันาจติใจ

                   40,000,000 
                   40,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

รวมทงัสนิ
1. พฒันาจติใจ และแกไ้ขฟืนฟูผูต้อ้งขงัตามลกัษณะคดี

8.4  แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลียนค่านิยมและวฒันธรรม                        8,000,000 
8.4.1  โครงการที 1 :  โครงการพฒันาจติใจเพอืสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บัผูต้อ้งขงั                        8,000,000 

 เพอืเตรยีมความพรอ้มผูต้อ้งขงัดา้นจติใจและทกัษะทางสงัคม ตลอดจนเขา้ใจแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
กบัการประกอบอาชพี ก่อนปลอ่ยตวัออกจากเรอืนจาํ

เรอืนจาํและทณัฑสถานทวัประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาจติใจเพอืสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บั
             ผูต้อ้งขงั 8,000,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน 8,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 8,000,000              บาท

172



บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ  6  ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
8.5.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              78.4784      -              -              78.4784      
-                78.4784        -                -                78.4784        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน  - 73,500 76,000 77,000 78,000

รอ้ยละ  - 10 10 9 8

ลา้นบาท 86.9836        78.4784        20.7238        20.7238        20.7238        
เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 86.9836        78.4784        20.7238        20.7238        20.7238        

ลา้นบาท 20.7238      -              20.7238      20.7238        20.7238      
ลา้นบาท 66.2598      78.4784      -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ผูต้อ้งขงัทผ่ีานการศึกษาในระดบัต่าง ๆ 
การฝึกวชิาชพี และผ่านการอบรมเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนปลอ่ย
เชงิคุณภาพ : ผูต้อ้งขงัทผ่ีานการศึกษาในระดบัต่าง ๆ 
การฝึกวชิาชพี และผ่านการอบรมเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนปลอ่ยมอีตัราการกระทาํผดิซาํหลงัพน้โทษ
ภายใน 1 ปี ไม่เกิน

รวมทงัสนิ

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

1. พฒันาศกัยภาพผูต้อ้งขงัโดยใหก้ารศึกษาและเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนปลอ่ย

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  227,633,400 
                  227,633,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

8.5  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                      78,478,400 
8.5.1  โครงการที 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพผูต้อ้งขงัเพอืคืนคนดีสูส่งัคม                      78,478,400 

 เพอืจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัการศึกษาสายสามญัและสายอาชพีฝึกทกัษะวชิาชพีผูต้อ้งขงัใหผ่้านเกณฑม์าตรฐาน
ฝีมอืแรงงาน และการอบรมเตรยีมความพรอ้มก่อนปลอ่ยตวักลบัสู่สงัคม

เรอืนจาํและทณัฑสถานทวัประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพผูต้อ้งขงัเพอืคนืคนดีสูส่งัคม 78,478,400 บาท
1. งบลงทนุ 78,478,400            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง 78,478,400            บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 21,628,100            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 294,000               บาท
(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 294,000               บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 300 หน่วย)
1.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,228,000            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 15,228,000            บาท
  รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภณัฑก์ารเกษตร 132,000               บาท
(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 132,000               บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.4 ครุภณัฑก์ารศึกษา 240,000               บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 240,000               บาท
  รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 661,700               บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 661,700               บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)
1.1.1.6 ครุภณัฑโ์รงงาน 91,700                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 91,700                 บาท
  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.7 ครุภณัฑด์นตรี 1,287,300             บาท
(1) ครุภณัฑด์นตรทีมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,287,300             บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
1.1.1.8 ครุภณัฑอ์นื ๆ 3,693,400             บาท

(1) ครุภณัฑอ์นื ๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 3,693,400             บาท
  รวม 9 รายการ (รวม 32 หน่วย)

1.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง 56,850,300            บาท
1.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 3,572,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 3,572,000             บาท
  รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 53,278,300            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 26,999,300            บาท

  รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)
(2) ก่อสรา้งโรงงานฝึกวชิาชพี 3 ชนั ใตถ้นุโลง่ ขนาด 12 x 32 เมตร 
    พรอ้มอปุกรณป์ระกอบ เรอืนจาํกลางขอนแก่น ตาํบลในเมอืง 
    อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 หลงั 26,279,000             บาท
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บาท

บาท
8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ  5  ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
8.6.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบรายจา่ย
งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

16.0841 4.5295 -  -  20.6136
16.0841        4.5295         -                -                20.6136        

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระบบ 1
( 1 )

1 1 1 1

รอ้ยละ 75 
( - )

80 85 90 95

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 45.0624        20.6136        16.0841        16.0841        16.0841        
ลา้นบาท 45.0624        20.6136        16.0841        16.0841        16.0841        
ลา้นบาท 19.9702      16.0841      16.0841      16.0841        16.0841      
ลา้นบาท 25.0922      4.5295       -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : มรีะบบขอ้มูลผูต้อ้งขงัทเีชอืมโยงกบั
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม
เชงิคุณภาพ : หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทใีช ้
ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงัทเีชอืมโยงกนัใหก้าร
ยอมรบัในขอ้มูลทมีใีนระบบ

113,928,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

รวมทงัสนิ
1. พฒันาระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงัเพอืเชอืมโยงในหน่วยงานกระบวนการ
ยุตธิรรม

20,613,600 
8.6.1  โครงการที 1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงัเพอืเชือมโยงในหน่วยงาน

กระบวนการยุติธรรม 20,613,600 

 เพอืพฒันาประสทิธภิาพเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานในกระบวนการยุตธิรรมเพอือาํนวยความเป็นธรรม
และบรกิารใหก้บัประชาชน

เรอืนจาํและทณัฑสถานทวัประเทศ

113,928,300 

8.6  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงัเพอืเชือมโยง
             ในหน่วยงานกระบวนการยตุิธรรม 20,613,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน 16,084,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,084,100             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้ขอ้มูลในระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงั 8,607,400              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงั 7,476,700              บาท

2. งบลงทนุ 4,529,500              บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง 4,529,500              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 4,529,500              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,529,500              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 4,529,500              บาท
  รวม 1 รายการ (รวม 140 หน่วย)
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บาท

บาท
8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ  6  ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
8.7.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-  2,265.8635 -  -  2,265.8635

              -      2,265.8635 -                              -      2,265.8635

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 96
( 80 )

99 142 142 142

ครงั 2 
( - )

2 2 2 2

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 4,659.0902        2,265.8635     2,994.8149     2,583.9621 1,275.8909    

ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 4,659.0902    2,265.8635   2,994.8149     2,583.9621 1,275.8909  
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เรอืนจาํไดร้บัการก่อสรา้งและปรบัปรุง
เพอืเสรมิความมนัคง
เชงิคุณภาพ : การแหกหกัหลบหนีจากในเรอืนจาํทไีม่
สามารถจบัตวักลบัมาไดใ้น 48 ชวัโมง ภายใน 1 ปี 
ไม่เกิน

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

1. ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทแีละเสรมิความมนัคงในการควบคุม

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

              13,779,621,600 
              13,779,621,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

8.7  แผนงานยุทธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 2,265,863,500 

8.7.1  โครงการที 1 : โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรอืนจาํเพอืเสรมิความมนัคง
ในการควบคมุ 2,265,863,500 

 เพอืก่อสรา้งและปรบัปรุงสงิก่อสรา้งในเรอืนจาํใหส้ามารถรองรบักบัจาํนวนผูต้อ้งขงัทเีพมิขนึ และแกไ้ขปญัหาอาคาร
สงิก่อสรา้งทชีาํรุดทรุดโทรมใหม้สีภาพมนัคง แขง็แรง

เรอืนจาํและทณัฑสถานทวัประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรอืนจาํเพอืเสรมิความมนัคง
             ในการควบคุม 2,265,863,500 บาท
1. งบลงทนุ

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

        2,265,863,500 บาท         
2,265,863,500 บาท         
2,265,863,500 บาท            

43,618,300 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเรอืนจาํกลางเพชรบรุ ีพรอ้มส่วนประกอบ 
    ตาํบลวงัจนัทร ์อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 8,947,800              บาท
วงเงนิทงัสนิ 25,800,000          บาท
ปี 2560 ตงังบประมาณ 1,724,200            บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 8,697,800            บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ - บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 8,947,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,430,200            บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเรอืนจาํกลางพทัลุง พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ 
   ตาํบลลาํปํา อาํเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 1 แห่ง 7,727,200              บาท
วงเงนิทงัสนิ 34,772,900          บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ - บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 2,511,300            บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 7,727,200            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,267,200          บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,267,200          บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเรอืนจาํจงัหวดัระยอง พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ 
    ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 3,572,100              บาท
วงเงนิทงัสนิ 18,371,900          บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ - บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 1,326,800            บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 3,572,100            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,736,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,736,500            บาท

(4) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเรอืนจาํจงัหวดันครนายก ตาํบลเขาพระ 
    อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 แห่ง 5,782,600              บาท
วงเงนิทงัสนิ 23,241,800          บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 4,648,300            บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 5,782,600            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,405,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,405,500            บาท
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(5) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลราชทณัฑแ์ห่งท ี2 ทณัฑสถาน
    โรงพยาบาลราชทณัฑ ์ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 17,588,600            บาท
วงเงนิทงัสนิ 87,943,000          บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 17,588,600          บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,177,400          บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 35,177,000          บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 271,475,800          บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 97,731,400           บาท

  รวม 91 รายการ (รวม 91 หน่วย)
(2) ปรบัปรุงแดน 1 เรอืนจาํกลางบางขวาง ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืงนนทบรุี
    จงัหวดันนทบรุ ี1 แห่ง 32,619,000            บาท
วงเงนิทงัสนิ 82,175,000          บาท
ปี 2558 - 2560 ตงังบประมาณ 16,435,000          บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 13,473,000          บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 13,473,000          บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 32,619,000          บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,175,000            บาท

(3) ปรบัปรุงแดนเรอืนจาํกลางปตัตานี ตาํบลบานา อาํเภอเมอืงปตัตานี 
    จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง 16,715,000            บาท
วงเงนิทงัสนิ 99,900,000          บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 53,350,000          บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 29,835,000          บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 16,715,000          บาท

(4) ปรบัปรุงแดนทณัฑสถานวยัหนุ่มนครศรธีรรมราช พรอ้มสงิก่อสรา้ง
    ประกอบ ตาํบลท่างวิ อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
    1 แห่ง 50,055,000            บาท
วงเงนิทงัสนิ 226,664,000         บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 45,332,800          บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 50,055,000          บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 65,638,100          บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 65,638,100          บาท

(5) ปรบัปรุงแดนทณัฑสถานหญงิสงขลา พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ 
    ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 31,745,900            บาท
วงเงนิทงัสนิ 143,755,000         บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 28,751,000          บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 31,745,900          บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 41,629,000          บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,629,100          บาท
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(6) ปรบัปรุงแดนขยายกาํแพงเรอืนจาํกลางอดุรธานี พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ
    ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 แห่ง 42,609,500            บาท
วงเงนิทงัสนิ 192,948,800         บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 38,589,800          บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 42,609,500          บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 55,874,700          บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,874,800          บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอนืๆ         1,950,769,400 บาท
(1) ก่อสรา้งเรอืนจาํกลางสุราษฎรธ์านี พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ ตาํบลทุ่งเขน
    อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 161,790,000           บาท
วงเงนิทงัสนิ 879,000,000         บาท
ปี 2558 - 2560 ตงังบประมาณ 559,960,000         บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 24,540,000          บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 76,180,000          บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 161,790,000         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,530,000          บาท

(2) ก่อสรา้งเรอืนจาํกลางเพชรบรุ ีพรอ้มส่วนประกอบ ตาํบลวงัจนัทร ์
    อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 417,774,000           บาท
วงเงนิทงัสนิ 1,474,000,000       บาท
ปี 2559 - 2560 ตงังบประมาณ 212,275,000         บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 289,840,000         บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 206,463,000         บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 417,774,000         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 347,648,000         บาท

(3) ก่อสรา้งเรอืนจาํกลางพทัลุง พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ ตาํบลลาํปํา 
    อาํเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 1 แห่ง 363,974,100           บาท
วงเงนิทงัสนิ 1,985,593,500       บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ - บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 237,166,000         บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 363,974,100         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 692,226,700         บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 692,226,700         บาท

(4) ก่อสรา้งเรอืนจาํจงัหวดัระยอง พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ ตาํบลมาบตาพดุ
    อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 173,275,900           บาท
วงเงนิทงัสนิ 1,048,394,300       บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ - บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 125,224,900         บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 173,275,900         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 374,946,700         บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 374,946,800         บาท
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(5) ก่อสรา้งแดนความมนัคงสูงเรอืนจาํกลางนครศรธีรรมราช ตาํบลนาพรุ 
    อาํเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 127,543,200           บาท
วงเงนิทงัสนิ 646,687,800         บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ - บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 79,039,400          บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 127,543,200         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 220,052,600         บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 220,052,600         บาท

(6) ก่อสรา้งเรอืนจาํจงัหวดันครนายก พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ ตาํบลเขาพระ
    อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 แห่ง            201,248,600 บาท

วงเงนิทงัสนิ 1,326,678,000       บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 265,335,600         บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 201,248,600  บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ         430,046,900  บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ         430,046,900  บาท

(7) ก่อสรา้งเรอืนนอน 4 ชนั ขนาด 16 x 27 เมตร พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ
    เรอืนจาํกลางนครราชสมีา  ตาํบลบา้นเกาะ อาํเภอเมอืงนครราชสมีา
    จงัหวดันครราชสมีา 2 หลงั 45,000,000            บาท
(8) ก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลราชทณัฑแ์ห่งท ี2 พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ
    ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 
    กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 351,773,600           บาท
วงเงนิทงัสนิ 1,758,868,000       บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 351,773,600         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ                 703,547,200  บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 703,547,200         บาท

(9) ก่อสรา้งเรอืนจาํจงัหวดัภูเก็ต พรอ้มส่วนประกอบ ตาํบลศรสีุนทร 
    อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 แห่ง 108,390,000           บาท
วงเงนิทงัสนิ 789,000,000         บาท
ปี 2557 - 2560 ตงังบประมาณ 465,160,000         บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 119,020,000         บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 96,430,000          บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 108,390,000         บาท
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บาท
บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค์

8.8.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ  3  ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.8.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบรายจา่ย
งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

3.8861 -  -  -  3.8861
3.8861         -                -                -                3.8861         

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ  - 5 5 5  -

ลา้นบาท -                3.8861         3.8861         3.8861         -                
ลา้นบาท -                3.8861         3.8861         3.8861         -                
ลา้นบาท -              3.8861       3.8861       3.8861         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผูต้อ้งขงัคดคีวามมนัคงทไีดร้บัการ
พฒันาพฤตนิิสยั กลบัมากระทาํผดิซาํภายใน 1 ปี
ไม่เกิน

รวมทงัสนิ

11,658,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

รวมทงัสนิ
1. อาํนวยความยุตธิรรมทสีอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

3,886,100 
8.8.1  โครงการที 1 :  โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 3,886,100 

 - เพอืปรบัเปลยีนความคิด พฤตนิิสยัของผูต้อ้งขงัคดคีวามมนัคงใหล้ดแนวคิดการใชค้วามรุนแรงในพนืที
 - เพอืเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในการเยยีมเยยีนผูต้อ้งขงัคดคีวามมนัคงทถีูกคุมขงันอกภูมลิาํเนา
 - เพอืเป็นการเพมิประสทิธภิาพในการควบคุมและการแกไ้ขพฤตนิิสยัของเจา้หนา้ทเีรอืนจาํ

 เรอืนจาํกลุม่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

11,658,300 

8.8  แผนงานบูรณาการขบัเคลือนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 3,886,100 บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,886,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,886,100              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟืนฟูผูต้อ้งขงัและผูเ้คยกระทาํผดิในคดคีวามมนัคง 3,886,100              บาท
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บาท
บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค์

8.9.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ  5  ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.9.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบรายจา่ย
งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

42.0000      -              -              -              42.0000      
42.0000        -                -                -                42.0000        

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 47,700
( 41,901 )

30,000 30,000 30,000  -

รอ้ยละ 11
( 5.27 )

10 9 9  -

ลา้นบาท 80.1408        42.0000        42.0000        42.0000        -                
ลา้นบาท 80.1408        42.0000        42.0000        42.0000        -                
ลา้นบาท 80.1408      42.0000      42.0000      42.0000        -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผูต้อ้งขงัทผ่ีานการบาํบดัและฟืนฟู
สมรรถภาพในระบบตอ้งโทษ กลบัมากระทาํผดิซาํ
ในคดยีาเสพตดิภายใน 1 ปี ไม่เกิน

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูต้อ้งขงัทมีปีระวตัเิสพยาเสพตดิ ผ่าน
การบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพในระบบตอ้งโทษอย่างนอ้ย

                  206,140,800 
                  206,140,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

รวมทงัสนิ
1. บาํบดัและฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ

8.9  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด                      79,668,900 
8.9.1  โครงการที 1 :  โครงการบาํบดัและฟืนฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัติดยาเสพติด                      42,000,000 

 เพอืใหผู้ต้อ้งขงัทเีป็นผูเ้สพหรอืตดิยาเสพตดิ ไดร้บัการบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
สามารถเลกิยาเสพตดิได ้และดาํรงชวีติอย่างปกตใินสงัคมภายหลงัพน้โทษ ไม่กลบัมากระทาํความผดิซาํ

เรอืนจาํและทณัฑสถานทวัประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการบาํบดัและฟืนฟสูมรรถภาพผูต้อ้งขงัติดยาเสพติด 42,000,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน 42,000,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,000,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 42,000,000             บาท
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บาท
8.9.2.1   วตัถปุระสงค์

8.9.2.2   สถานทีดาํเนินการ

8.9.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ  5  ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.9.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบรายจา่ย
งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

7.9387       -              -              5.0000       12.9387      
7.9387         -                -                -                7.9387         

-                -                -                5.0000         5.0000         

8.9.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 200,000
( 200,000 )

200,000 200,000 200,000  -

รอ้ยละ 11
( - )

10 9 8  -

ลา้นบาท 24.0913      12.9387      12.9387      12.9387        -              
ลา้นบาท 24.0913        12.9387        12.9387        12.9387        -                
ลา้นบาท 14.0913      7.9387       7.9387       7.9387         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 10.0000      5.0000       5.0000       5.0000         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ
ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูต้อ้งขงัคดเีด็ดขาดเขา้ร่วมกิจกรรม
สรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัปญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํ
เชงิคุณภาพ : ผูต้อ้งขงัทผ่ีานกิจกรรมสรา้งภูมคิุม้กนั
และป้องกนัปญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํ กลบัมากระทาํ
ผดิในคดยีาเสพตดิอกี ภายใน 1 ปี ไม่เกิน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

กิจกรรม

รวมทงัสนิ
1. รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํ
2. สนบัสนุนกิจกรรมการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

                     12,938,700 

 เพอืสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัผูต้อ้งขงัทปีระสบปญัหายาเสพตดิและการดาํเนินชวีติดว้ยการใหค้าํแนะนาํ คาํปรกึษาทถีูกตอ้ง
เพมิทกัษะการแกไ้ขปญัหาและพฒันาความฉลาดทางอารมณ์

เรอืนจาํและทณัฑสถานทวัประเทศ

                   62,907,400 
                   62,907,400 

หน่วย:ลา้นบาท

8.9.2  โครงการที 2 :  โครงการสรา้งภมิูคุม้กนัและป้องกนัปญัหายาเสพติดในเรอืนจาํ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัปญัหายาเสพติดในเรอืนจาํ 12,938,700 บาท
1. งบดาํเนินงาน 7,938,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,938,700              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายกิจกรรมในการรณรงคป้์องกนัและแกป้ญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํ 7,938,700              บาท

2. งบรายจา่ยอนื 5,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายเพอืสนบัสนุนโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
   (To Be Number One) 5,000,000              บาท
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บาท
8.9.3.1   วตัถปุระสงค์

8.9.3.2   สถานทีดาํเนินการ

8.9.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ  5  ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.9.3.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบรายจา่ย
งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

24.7302      -              -              -              24.7302      
24.7302        -                -                -                24.7302        

8.9.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 142 142 142 142  -
( 142 )

รอ้ยละ 97
( 99.82 )

98 98 98  -

ลา้นบาท 43.7302      24.7302      24.7302      24.7302        -              
ลา้นบาท 43.7302        24.7302        24.7302        24.7302        -                
ลา้นบาท 43.7302      24.7302      24.7302      24.7302        -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เรอืนจาํไดร้บัการจู่โจมตรวจคน้

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการตรวจคน้จู่โจมแบบกรณี
พเิศษร่วมกบัหน่วยงานภายนอกและแบบกรณีปกติ
ไม่พบยาเสพตดิและอปุกรณส์อืสารในเรอืนจาํ
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

รวมทงัสนิ
1. แกไ้ขปญัหายาเสพตดิและสงิของตอ้งหา้มในเรอืนจาํ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.9.3  โครงการที 3 :  โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพติด                      24,730,200 

เพอืป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและสงิของตอ้งหา้มในเรอืนจาํ

เรอืนจาํและทณัฑสถานทวัประเทศ

                  117,920,800 
                  117,920,800 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพติด 24,730,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 24,730,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,730,200             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการจู่โจมตรวจคน้เรอืนจาํ/ทณัฑสถาน 24,730,200             บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

130คดี- ตวัชี้วดั : จาํนวนคดพีเิศษทีจ่ดัการแลว้เสรจ็

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ผลประโยชนข์องรฐัและประชาชน

    ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากอาชญากรรมทีเ่ป็นคดพีเิศษ

    ไดร้บัการปกป้องและเรยีกคืน

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของคดพีเิศษทีพ่นกังานอยัการ

มคีวามเหน็พอ้งกบักรมสอบสวนคดพีเิศษ

รอ้ยละ 85

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของคดพีเิศษที่
ี
สบืสวนสอบสวน

และมคีาํส ัง่ในคดไีดต้ามทีก่าํหนด

รอ้ยละ 72

(1) ผลสมัฤทธิ์ : สาธารณชนมคีวามเชื่อม ัน่ต่อ

    การสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

-   -   

เป็นองคก์ารหลกัในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัอาชญากรรมพเิศษตามมาตรฐานสากล

ป้องกนั ปราบปราม สบืสวนสอบสวน และดาํเนินคดพีเิศษ อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยความเป็นธรรม

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

กระทรวงยุตธิรรม

กรมสอบสวนคดีพเิศษ

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

1,189,828,700                1,308,889,800                

บาท



4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,189.8287       1,308.8898     1,679.9041     1,593.8807     1,175.8503     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,189.8287       1,308.8898     1,679.9041     1,593.8807     1,175.8503     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                   -                  -                  -                  -                  

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 812.9883       828.0468     856.3588     886.3363     918.0781     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                   -                  -                  -                  -                  

2. สนบัสนุนและเพิ่มประสทิธิภาพดา้นการรกัษา

ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิของประชาชน

ในพื้นที่

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : ฐานขอ้มลูดา้นการข่าว 

ดา้นความม ัน่คง ดา้นอาชญากรรมภยัแทรกซอ้น

เร่ือง 450 220 220 220 -  

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.9360          2.9360        2.9360        2.9360        -  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                   -                  -                  -                  -                  

3. ผลประโยชนข์องรฐัและประชาชนที่ไดร้บั

ความเสยีหายจากคดีพเิศษไดร้บัการคุม้ครอง

อยา่งเสมอภาค

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : มลูค่าทรพัยส์นิ

และผลประโยชนท์ี่สามารถปกป้องเรียกคืนใหแ้ก่รฐั

ลา้นบาท 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของความเชื่อม ัน่

ในการดาํเนินคดพีเิศษ

รอ้ยละ 72 72 72 72 72

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 366.6899       471.4070     814.1093     698.1084     251.2722     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                   -                  -                  -                  -                  

4. ดําเนินคดีพเิศษที่มีความผิดเกี่ยวกบัการคา้มนุษย์

และสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือกบัหน่วยงาน

ทัง้ภายในและต่างประเทศ เพื่อนําไปสูก่ารปฏิบตัิงาน

ที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการป้องกนั

ปราบปรามการคา้มนุษย์

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : ดาํเนินคดพีเิศษเก่ียวกบั

การคา้มนุษย ์(คดพีเิศษ/สบืสวน/ตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริง)

เร่ือง 29 29 29 29 29

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของการดาํเนินการ

ทางคดเีก่ียวกบัการคา้มนุษย ์(คดพีเิศษ/สบืสวน)

แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ -                   80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : พนกังานอยัการ

มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัพนกังานสอบสวน

คดพีเิศษไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.2145          6.5000        6.5000        6.5000        6.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                   -                  -                  -                  -                  

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 151.7305 189.9342 73.9333 -  -  

1. ผลผลติ : การจดัการคดพีเิศษแลว้เสรจ็

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

2 151.7305      189.9342      73.9333       -                -                

รวมทัง้สิ้น 2 151.7305 189.9342 73.9333 -  -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  151,730,500  บาท

8,914,600 

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ

เงนินอก 

งบประมาณ

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 828,046,800                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 477,907,000                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

2,936,000 

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 6,500,000 

404,436,400 

แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที่มผีลกระทบต่อความม ัน่คง 56,557,900 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 1,498,100 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ

2,936,000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 815.1214 238.5631        220.1348        -                 35.0705         1,308.8898 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 815.1214 12.9254         -                 -                 -                 828.0468        

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและ

พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-  225.6377        163.9628        -                 14.8359         404.4364        

ผลผลติที่ 1 : การจดัการคดพีเิศษ

แลว้เสรจ็ตามมาตรฐานที่กาํหนด

             -   225.6377              163.9628                -   14.8359                404.4364 

3. แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

-  -                 -                 -                 6.5000 6.5000 

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย์

             -                  -                  -                  -             6.5000           6.5000 

4. แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ข

ปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง

-  -                 56.1720         -                 0.3859 56.5579         

โครงการที่ 1 : โครงการระวงัป้องกนัภยั

ทางไซเบอรแ์ละการกระทาํความผดิ

เกี่ยวกบัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์

             -                  -            56.1720                -             0.3859          56.5579 

5. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธ ์

ระหว่างประเทศ

-  -                 -                 -                 1.4981 1.4981 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันา

ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เพือ่ส่งเสรมิความเชื่อมโยงระหว่างกนั

ในประชาคมอาเซยีน

             -                  -                  -                  -             1.4981           1.4981 

6. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม

-  -                 -                 -                 8.9146 8.9146 

โครงการที่ 1 : โครงการใหค้วามช่วยเหลอื

ประชาชนที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม

             -                  -                  -                  -             8.9146           8.9146 

7. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อน

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-  -                 -                 -                 2.9360 2.9360 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

งานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

             -                  -                  -                  -             2.9360           2.9360 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

812.9883         828.0468         856.3588         886.3363         918.0781         

812.9883         828.0468         856.3588         886.3363         918.0781         

802.6503         815.1214         843.4334         873.4109         905.1527         

10.3380           12.9254           12.9254           12.9254           12.9254           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 828,046,800 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 828,046,800 บาท

1. งบบุคลากร 815,121,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 773,483,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 773,483,700           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 41,637,700            บาท

2. งบดําเนินงาน 12,925,400            บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,925,400            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 11,185,900            บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 180,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1,480,500              บาท

(4) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 79,000                 บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

225.6377    169.3598    -              14.8359      409.8334    

74.3412        13.2544        -                12.8359        100.4315      

6.5384         118.0465      -                -                124.5849      

50.4375        -                -                -                50.4375        

81.7795        -                -                2.0000         83.7795        

12.5411        32.6619        -                -                45.2030        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คดี 130 130 130 130 130

 ( 230 )

รอ้ยละ 85

 ( 79 )

85 85 85 85

รอ้ยละ 72

 ( 95 )

72 72 72 72

ลา้นบาท 319.5896       404.4364       396.7238       280.7229       240.4736       

ลา้นบาท 319.5896       404.4364       396.7238       280.7229       240.4736       

ลา้นบาท 223.3228      225.6377      224.4377      224.4377      224.4377      

ลา้นบาท 67.6770        163.9628      156.2502      40.2493        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 28.5898        14.8359        16.0359        16.0359        16.0359        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคดพีเิศษที่พนกังานอยัการ

มคีวามเหน็พอ้งกบักรมสอบสวนคดพีเิศษ

เชงิเวลา : รอ้ยละของคดพีเิศษที่สบืสวนสอบสวน

และมคีาํส ัง่ในคดไีดต้ามที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนคดพีเิศษที่จดัการแลว้เสรจ็

รวมทัง้สิ้น

1. การสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ

2. การพฒันาบุคลากร

3. การอาํนวยการ

4. การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานคดพีเิศษ

5. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                     404,436,400 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การจดัการคดีพเิศษแลว้เสรจ็ตามมาตรฐานที่กาํหนด                     404,436,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

  เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องรฐัและประชาชนที่ไดร้บัหรอือาจไดร้บัผลกระทบจากคดพีเิศษ ไดร้บัการคุม้ครอง

อย่างเสมอภาค รวดเรว็และเป็นธรรมในกระบวนการของคดพีเิศษ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การจดัการคดีพเิศษแลว้เสรจ็ตามมาตรฐานที่กาํหนด 404,436,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 225,637,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 202,707,700           บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 169,023,700           บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 3,000,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,000,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,600,800              บาท

(4) ค่าตอบแทนทีป่รึกษาคดพีเิศษ 2,500,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง 774,000                บาท

(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 699,300                บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,000,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,000,000              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 500,000                บาท

(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 20,682,400            บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบริการ 24,903,300            บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,538,400              บาท

(13) ค่ารบัรองและพธีิการ 500,000                บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 500,000                บาท

(15) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 33,000,000            บาท

(16) ค่าใชจ่้ายในการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ตามมาตรา 31 

      แห่งพระราชบญัญตัิการสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ.2547 52,732,000            บาท

(17) ค่าใชจ่้ายในการพฒันายุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปราม

      อาชญากรรมทีเ่ป็นคดพีเิศษ 500,000                บาท

(18) ค่านํา้เยน็ระบบปรบัอากาศ 3,000,000              บาท

(19) ค่าประกนัภยัรถยนต์ 1,337,800              บาท

(20) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย

      ต่างประเทศทีม่ทีีต่ ัง้ในประเทศไทย 223,000                บาท

(21) ค่าต่อสทิธ์ิอายุการใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 749,000                บาท

(22) วสัดุสาํนกังาน 2,430,000              บาท

(23) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,000,000              บาท

(24) วสัดุงานบา้นงานครวั 233,700                บาท

(25) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 20,000                 บาท

(26) วสัดุสนามและการฝึก 600,000                บาท

(27) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,000,000              บาท

198



(2) ค่าเช่ารถยนตเ์พือ่การปฏบิตัิการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ 100 คนั 33,684,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 157,192,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,048,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,092,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,684,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 33,684,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,684,000            บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 22,930,000            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 12,740,000            บาท

(2) ค่าประปา 250,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 3,900,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,040,000              บาท

(5) ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 5,000,000              บาท

2. งบลงทุน 163,962,800           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 163,962,800           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 45,916,300            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,900,000              บาท

(1) รถปฏบิตัิการทางยุทธวธีิ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส ี

    กรุงเทพมหานคร 1 คนั 7,900,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 31,184,500            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 7,149,800              บาท

  รวม 9 รายการ (รวม 413 หน่วย)

(2) โครงการปรบัปรุงรกัษาความปลอดภยัเครือข่ายสือ่สารสารสนเทศ 

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 9,808,100              บาท

(3) อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลูโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

    ชนิด Cellebrite 4PC Ultimate & Cloud Analyzer 

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,495,300              บาท

(4) ชดุอปุกรณ์ระบบเครื่องมอืจบัเทจ็ (Polygraph Basic System) 

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(5) โครงการปรบัปรุงระบบคอมพวิเตอรแ์มข่่ายเพือ่จดัเก็บขอ้มลูคดพีเิศษ

    และคลงัขอ้มลู  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 

    1 โครงการ 9,634,300              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,574,400              บาท

(1) เครื่องรบั - ส่ง วทิยุปฏบิตัิการแบบ Digital/analog UHF H/T 

    พรอ้มจอแสดงผล และระบบควบคุมการปฏบิตัิ แขวงทุ่งสองหอ้ง 

    เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 1,574,400              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 5,354,400              บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 5,354,400              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 92 หน่วย)
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 118,046,500           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 118,046,500           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งสถาบนัการสอบสวนคดพีเิศษ ระยะที ่2 

    พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ  1 แห่ง 118,046,500           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 470,972,500           บาท

ปี 2554 - 2560 ตัง้งบประมาณ 106,072,500           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,354,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 118,046,500           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 156,250,200           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,249,300            บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 14,835,900            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 5,235,900              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองพยาน 6,800,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัตัง้แหลง่ข่าวบุคคลระดบัพื้นที่ 1,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งและพฒันาเครือข่าย กรมสอบสวนคดพีเิศษ 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายดาํเนินการประสานงานและติดตามบุคคลทีม่คีวามเคลือ่นไหว

   เป็นภยัต่อความม ัน่คงของประเทศ 800,000                บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  6.5000 6.5000

-                -                -                6.5000         6.5000         

รวมทัง้สิ้น

1. ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

 ภายในประเทศ และต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง

47,301,000 

47,301,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 6,500,000 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ 6,500,000 

  - เพือ่สรา้งเครอืข่ายพนัธมติรและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีบัองคก์ร หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง

  เพือ่ใหม้กีารประสานงานในการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัการคา้มนุษย์

  และพฒันาประสทิธภิาพในการสบืสวนและสอบสวน เพือ่ปฏบิตัิงานเชงิรุกในการช่วยเหลอืหรอืคุม้ครอง

  ผูเ้สยีหายในกรณีเร่งด่วน 

  - เพือ่แลกเปลีย่นข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศ

  ท ัง้ในระดบัทวภิาคี/หรอืพหุภาคี 

  - เพือ่ใหก้ารดาํเนินการเป็นไปภายใตก้รอบความร่วมมอืในการต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

  (MEKONG SUBREGION) 

  -.เพือ่สนบัสนุนและจดัส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชมุของสาํนกังานว่าดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรม

  แห่งสหประชาชาติและการประชมุระหว่างประเทศว่าดว้ยการต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

  - เพือ่ประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

  - พฒันาและส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่ายหรอืแหลง่ข่าว เพือ่ร่วมเฝ้าระวงั ป้องกนัและช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย

  การคา้มนุษย์

  - จดัทาํระบบฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนภารกิจในการสบืสวนและสอบสวน 

  - เพือ่ใหก้ารปฏบิตัิงานของเจา้หนา้ทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษเกี่ยวกบัการแกป้ญัหาคดคีา้มนุษย์

  - เพือ่เป็นแหลง่ในการแสวงหาความร่วมมอืในการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง

  - เพือ่ประสานความร่วมมอื ขยายผลเครอืข่ายการคา้มนุษยใ์นคด ีและรวบรวมพยานหลกัฐาน

  ประกอบการดาํเนินคดใีนต่างประเทศ
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8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 114

 ( 121 )

29 29 29 29

รอ้ยละ - 80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( - ) 

- - - -

ลา้นบาท 21.3010        6.5000         6.5000         6.5000         6.5000         

ลา้นบาท 21.3010        6.5000         6.5000         6.5000         6.5000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 21.3010        6.5000         6.5000         6.5000         6.5000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ดาํเนินการทางคดเีกี่ยวกบัการคา้มนุษย์

(คดพีเิศษ/สบืสวน/ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ)

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการดาํเนินการทางคดี

เกี่ยวกบัการคา้มนุษย ์(คดพีเิศษ/สบืสวน) 

แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิคุณภาพ : พนกังานอยัการมคีวามเหน็สอดคลอ้ง

กบัพนกังานสอบสวนคดพีเิศษไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ 6,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทางคดต่ีอตา้นการคา้มนุษย์ 4,700,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัขอ้มลูการคา้มนุษย์ 800,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปประชมุในต่างประเทศ 1,000,000              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              56.1720      -              0.3859       56.5579      

-                56.1720        -                0.3859         56.5579        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระบบ - 1 - - -

ราย 160

( 170 )

160 160 160 160

รอ้ยละ - 30 - - -

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบุคลากรที่เขา้รบัการแลกเปลีย่น

องคค์วามรู ้

เชงิคุณภาพ : สามารถลดระยะเวลาในการรวบบรวม

พยานหลกัฐาน และระบุตวัผูต้อ้งสงสยั ที่มกีารใชง้าน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ลงไม่นอ้ยกว่า

1. ระวงัป้องกนัภยัทางไซเบอรแ์ละการกระทาํความผดิ

เกี่ยวกบัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จดัหาระบบเฝ้าระวงัและสบืคน้ขอ้มลู

การกระทาํความผดิเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เชงิลกึ

                    58,136,200 

                    58,136,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.4  แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง                       56,557,900 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการระวงัป้องกนัภยัทางไซเบอรแ์ละการกระทําความผิด

                         เกีย่วกบัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์                       56,557,900 

   - เพือ่ใหก้รมสอบสวนคดพีเิศษมรีะบบสาํหรบัใชใ้นการดาํเนินการในระดบัป้องกนัการเกิดเหตุ

   ดา้นอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีระบบสาํหรบัใชด้าํเนินการในระดบัป้องกนัการก่อเหตุดา้นอาชญากรรม

   ทางเทคโนโลย ีและระบบสาํหรบัใชด้าํเนินการในระดบั ปราบปรามการก่อเหตุดา้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

   โดยสามารถดาํเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานในการกระทาํความผดิเพือ่พสูิจนท์ราบตวัตนผูก้ระทาํความผดิ

   ผ่านเครอืข่ายสารสนเทศไดใ้นหลายระดบั 

   - เพือ่ใหก้รมสอบสวนคดพีเิศษมขีดีความสามารถในการดาํเนินการต่อคดพีเิศษไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

 กรมสอบสวนคดพีเิศษ
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 80 )

- - - -

ลา้นบาท 0.4206         56.5579        0.3859         0.3859         0.3859         

ลา้นบาท 0.4206         56.5579        0.3859         0.3859         0.3859         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                56.1720        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 0.4206         0.3859         0.3859         0.3859         0.3859         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : บุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู ้

ความเขา้ใจเพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระวงัป้องกนัภยัทางไซเบอรแ์ละการกระทาํ

             ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์ 56,557,900 บาท

1. งบลงทุน 56,172,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 56,172,000            บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 56,172,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 56,172,000            บาท

(1) โครงการจดัหาระบบเฝ้าระวงัและสบืคน้ขอ้มลูการกระทาํความผดิ

    ดา้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยเีชิงลกึ (Social Network Mornitoring

    and Cyber Intelligence and Dark web support) 

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร  1 โครงการ 56,172,000            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 385,900                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละฝึกเทคนิคการปฏบิตัิงาน 385,900                บาท

206



บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2566)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              1.4981       1.4981  

-                -                -                1.4981         1.4981    

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 4

( 4 )

4 4 4 4

เรื่อง 4

( 4 )

4 4 4 4

ลา้นบาท 1.5000         1.4981         1.4981         1.4981         1.4981    

ลา้นบาท 1.5000         1.4981         1.4981         1.4981         1.4981    

ลา้นบาท -                -                -                -                -           

ลา้นบาท -                -                -                -                -           

ลา้นบาท -                -                -                -                -           

ลา้นบาท 1.5000         1.4981         1.4981         1.4981         1.4981    

ลา้นบาท -                -                -                -                -           

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนกิจกรรมดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ที่สบืเน่ืองจากการสรา้งความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ในกลุม่อาเซยีน จาํนวนไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

1. พฒันาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพือ่ส่งเสรมิ    

่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : การพฒันา ประสานความร่วมมอื

ในการดาํเนินงานดา้นการสบืสวนสอบสวน ไม่นอ้ยกว่า

                     7,492,400 

                     7,492,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.5  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ                        1,498,100 

8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

                          เพือ่สง่เสรมิความเช่ือมโยงระหว่างกนัในประชาคมอาเซียน                        1,498,100 

  เพือ่ประสานความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปรามการก่ออาชญากรรมระหว่างกรมสอบสวนคดพีเิศษ

และหน่วยงาน บงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในกลุม่ประชาคมอาเซยีน +6

 ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซยีน +6
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

             เพื่อสง่เสรมิความเช่ือมโยงระหว่างกนัในประชาคมอาเซียน 1,498,100 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,498,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

   เพือ่ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกนัในประชาคมอาเซยีน 1,498,100              บาท
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บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              8.9146       8.9146       

-                -                -                8.9146         8.9146         

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 8

( 11 )

6 6 6 6

ราย 600

( 1,175 )

400 400 400 400

รอ้ยละ - 75 75 75 75

รอ้ยละ - 72 72 72 72

ลา้นบาท 20.8000        8.9146         8.9146         8.9146         8.9146         

ลา้นบาท 20.8000        8.9146         8.9146         8.9146         8.9146         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 20.8000        8.9146         8.9146         8.9146         8.9146         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูร้อ้งเรยีนที่ไดร้บัการแกไ้ขปญัหา

และขอรบัคาํปรกึษาเกี่ยวกบัปญัหาหน้ีนอกระบบ

และปญัหาการไม่ไดร้บัความเป็นธรรมดา้นอื่นๆ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเรื่อง สบืสวน ตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิ และการช่วยเหลอืประชาชนที่ดาํเนินการ

แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเรื่องรอ้งเรยีนหรอืไดร้บั

คาํปรกึษาหน้ีนอกระบบไดร้บัการแกไ้ข

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

1. ใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเรื่องเกี่ยวกบัการแกไ้ขปญัหา

หน้ีนอกระบบ (สบืสวน/ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ)

                    56,458,400 

                    56,458,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.6  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                        8,914,600 

8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม                        8,914,600 

 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินการของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ในเรื่องการใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องทางอาญา 

ตามกฎหมายว่าดว้ยความร่วมมอืระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

 พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนที่ไม่ไดร้บั

             ความเป็นธรรม 8,914,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,914,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรม 8,914,600              บาท
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)

8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              2.9360       2.9360       

-                -                -                2.9360         2.9360         

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 450

 ( 450 )

220 220 220 -

ลา้นบาท 2.9360         2.9360         2.9360         2.9360         -                

ลา้นบาท 2.9360         2.9360         2.9360         2.9360         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 2.9360         2.9360         2.9360         2.9360         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

1. ข่าวกรองเชงิรุก

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ฐานขอ้มลูดา้นการข่าว ดา้นความม ัน่คง

ดา้นอาชญากรรมภยัแทรกซอ้น

                    11,744,000 

                    11,744,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.7  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                        2,936,000 

8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูล

                          ความมัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้                        2,936,000 

  - เพือ่รวบรวมขอ้มลูหรอืข่าวกรอง และสรา้งฐานขอ้มลูความม ัน่คงและภยัแทรกซอ้นของกลุม่ผูก่้อเหตุรุนแรงและ

  กลุม่ผูม้อีทิธพิล เพือ่กาํหนดเป้าหมายที่เป็นบุคคลและกลุม่บุคคลที่มลีกัษณะเป็นโครงสรา้งหรอืเครอืข่ายองคก์รนาํ

  ของกลุม่ผูก่้อเหตุรุนแรง ภยัแทรกซอ้น อาชญากรรมพเิศษที่ส่งผลกระทบต่อความม ัน่คง สามารถพสูิจน์

  ความเชื่อมโยงของผูก้ระทาํความผดิได ้และพฒันาใหเ้ป็นขอ้มลูในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระทาํความผดิ 

  - เพือ่รวบรวมขอ้มลูที่สนบัสนุนการอาํนวยความยุติธรรมใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  และสรา้งความเชือ่ม ัน่และภาพลกัษณท์ี่ดใีนการดาํเนินงานบงัคบัใชก้ฎหมายและเกิดความร่วมมอืกนัในทุกภาคส่วน

 พื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

             ฐานขอ้มูลความมัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,936,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,936,000              บาท

1) โครงการการดาํเนินงานดา้นการข่าวศูนยข์อ้มลูความม ัน่คงและอาชญากรรม

   ภยัแทรกซอ้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,936,000              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงยุตธิรรม

สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

418,147,700 392,129,800 

-   -   

เป็นองคก์ารนาํในการพฒันามาตรฐานงานนิตวิทิยาศาสตร ์เพือ่อาํนวยความยุตธิรรมและคุม้ครองสงัคม

1. พฒันามาตรฐานงานนิตวิทิยาศาสตร ์ศึกษาวจิยัและนวตักรรมดา้นนิตวิทิยาศาสตรข์องประเทศ

2. ใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรเ์พือ่อาํนวยความยุตธิรรมและการคุม้ครองทางสงัคม

3. ส่งเสรมิและพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นนิตวิทิยาศาสตรภ์ายในประเทศและต่างประเทศ

4. พฒันาและบูรณาการระบบฐานขอ้มลูดา้นนิตวิทิยาศาสตร์

5. กาํหนดนโยบายทศิทางการพฒันา และระบบการบรหิารงานดา้นนิตวิทิยาศาสตร์

อย่างมธีรรมาภบิาล

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : เพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่ โดยลดขอ้สงสยั

    ความหวาดระแวง ความขดัแยง้ และขอ้พพิาทของ

    ประชาชนเมือ่เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการดาํเนินงานตรวจ

พสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิตวิทิยาศาสตรต์ามกระบวนการ

ตรวจพสูิจน์

รอ้ยละ 100

- ตวัชี้วดั : จาํนวนรายงานการตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะห์

ดา้นนิตวิทิยาศาสตร์

เรื่อง 9,000

บาท



(2) ผลสมัฤทธิ์ : เพิม่ประสทิธภิาพการสนบัสนุน

    ดา้นความม ัน่คงของรฐัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

- ตวัชี้วดั : รายงานการวเิคราะหข์อ้มลูดา้น

นิตวิทิยาศาสตรท์ีส่ามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานใน

การสบืสวนสอบสวนหรอืการขยายผลตดิตาม

เครอืขา่ยอาชญากรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เรื่อง 20

(3) ผลสมัฤทธิ์ : การบูรณาการความร่วมมอืงาน

    นิตวิทิยาศาสตรใ์นการอาํนวยความยุตธิรรมและ

    คุม้ครองทางสงัคมอย่างหลากหลายมติิ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนทีป่ระสบปญัหาสถานะทาง

ทะเบยีนราษฎรไดร้บัการตรวจสารพนัธุกรรม

เพือ่การพสูิจนส์ญัชาตแิละแกป้ญัหาสถานะทาง

ทะเบยีนราษฎร

ราย 1,600

- ตวัชี้วดั : ฐานขอ้มลูสารพนัธุกรรมผูต้อ้งขงัทีถ่กูคุมขงัใน

เรอืนจาํท ัว่ประเทศ

ราย 10,000

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูเกี่ยวกบัการตรวจพสูิจนส์ารเสพตดิใน

เสน้ผมผูก้ระทาํความผดิ เดก็และเยาวชน

ของสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน

ราย 2,200

- ตวัชี้วดั : คนนิรนามทีไ่ดร้บับรกิารตรวจพสูิจน์

ทางนิตวิทิยาศาสตร์

ราย 150
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 418.1477        392.1298        464.7861        575.9943        277.6865        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 418.1477        392.1298        464.7861        575.9943        277.6865        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 101.6062 104.5757 109.4649 114.6359 120.1051 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชาชนไดร้บัความเป็นธรรมจากกระบวนการ

ยุติธรรม โดยใชก้ารตรวจพสูิจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผลการตรวจพสูิจน์

ทางนิติวทิยาศาสตรท์ี่นาํไปใชใ้นกระบวนการยุติธรรม

เรื่อง 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ของ

ผลการตรวจพสูิจนท์างนิติวทิยาศาสตรท์ี่ไดน้าํไปใช ้

ในกระบวนการยุติธรรม

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รายงานการวเิคราะหข์อ้มลู

ดา้นนิติวทิยาศาสตรท์ี่สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน

ในการสบืสวนสอบสวนหรอืการขยายผลติดตาม

เครอืข่ายอาชญากรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เรื่อง 20 20 20 20 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนที่ประสบปญัหา

สถานะทางทะเบยีนราษฎรและไดร้บัการตรวจ

สารพนัธุกรรมเพือ่การพสูิจนส์ญัชาติและ

แกป้ญัหาสถานะทางทะเบยีนราษฎร

ราย 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ฐานขอ้มลูสารพนัธุกรรม

ผูต้อ้งขงัที่ถกูคุมขงัในเรอืนจาํท ัว่ประเทศ

ราย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 316.5415 287.5541 355.3212 461.3584 157.5814 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 23.0107      190.9059    296.9431    1.3310       -              

1. ผลผลติ : ผลการตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะห์

ดา้นนิติวทิยาศาสตร์

2 23.0107       190.9059      296.9431      1.3310         -                

รวมทัง้สิ้น 2 23.0107      190.9059    296.9431    1.3310       -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

   1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  23,010,700  บาท

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 104,575,700                  

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 278,057,900                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 190,160,100                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 87,897,800                       

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 9,496,200                     

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9,496,200                        
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 103.2205     121.5454        66.7287         -                 100.6352        392.1298        

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 103.2205     1.3552          -                 -                 -                 104.5757        

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและ

พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-               120.1902        66.7287         -                 3.2412          190.1601        

ผลผลติที่ 1 : มาตรฐานงานดา้น

นิติวทิยาศาสตรไ์ดร้บัการกาํหนด

             -            46.8552                -                  -             3.2412          50.2964 

ผลผลติที่ 2 : ผลการตรวจพสูิจนแ์ละ

วเิคราะหด์า้นนิติวทิยาศาสตร์

             -            73.3350          66.7287                -                  -          140.0637 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

-               -                 -                 -                 87.8978         87.8978         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

การตรวจพสูิจนด์า้นนิติวทิยาศาสตร์

เชงิบูรณาการเพือ่อาํนวยความเป็นธรรมและ

ลดความเหลือ่มล ํา้

             -                  -                  -                  -            87.8978          87.8978 

4. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข

ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -                 -                 -                 9.4962          9.4962          

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

งานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

             -                  -                  -                  -             9.4962           9.4962 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

101.6062         104.5757         109.4649         114.6359         120.1051         

101.6062         104.5757         109.4649         114.6359         120.1051         

100.4557         103.2205         108.1097         113.2807         118.7499         

1.1505            1.3552            1.3552            1.3552            1.3552            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           104,575,700 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 104,575,700 บาท

1. งบบคุลากร 103,220,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 88,091,200             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 88,091,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,129,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,355,200              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,355,200              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 814,800                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 513,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 27,400                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

46.8552      -              -              3.2412       50.0964      

19.8240        -                -                -                19.8240        

8.0101         -                -                1.5622         9.5723         

19.0211        -                -                1.6790         20.7001        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ดา้น 11

( 11 )

11 11 11 11

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 50.9647        50.0964        50.2964        50.2964        50.2964        

ลา้นบาท 50.9647        50.0964        50.2964        50.2964        50.2964        

ลา้นบาท 47.7235        46.8552        47.0552        47.0552        47.0552        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 3.2412         3.2412         3.2412         3.2412         3.2412         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                     190,160,100 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  มาตรฐานงานดา้นนิติวทิยาศาสตรไ์ดร้บัการกาํหนด                       50,096,400 

หน่วย:ลา้นบาท

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 เพือ่พฒันาการตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิติวทิยาศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามหลกัสากล

กจิกรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการพฒันาคุณภาพการปฏบิตัิงาน

ดา้นนิติวทิยาศาสตรต์ามมาตรฐานสากล

      - งบดาํเนินงาน

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันามาตรฐานงานดา้นนิติวทิยาศาสตรต์ามหลกัสากล

2. การอาํนวยการดา้นมาตรฐาน

3. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันามาตรฐานงาน

ดา้นนิติวทิยาศาสตรต์ามหลกัสากล

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้งของการตรวจพสูิจน์

จากการกาํหนดมาตรฐานงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : มาตรฐานงานดา้นนิติวทิยาศาสตรไ์ดร้บัการกาํหนด 50,096,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 46,855,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,305,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 705,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 400,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 100,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุคณะกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนติวิทิยาศาสตร์ 265,800                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 152,000                บาท

(7) ค่ารบัรองและพธิกีาร 150,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 31,145,100             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 411,400                บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 470,000                บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000                บาท

(12) ค่าธรรมเนยีม 100,000                บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร 6,000,000              บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครอืข่ายดา้นนติวิทิยาศาสตร์ 454,700                บาท

(15) วสัดสุาํนกังาน 300,000                บาท

(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 760,000                บาท

(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 100,000                บาท

(18) วสัดคุอมพวิเตอร์ 700,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,550,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,900,000              บาท

(2) ค่าประปา 50,000                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 600,000                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,000,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,241,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 1,562,200              บาท

2) ค่าจา้งทีป่รกึษาดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 1,679,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

73.3350      66.7287      -              -              140.0637    

27.1600        45.4537        -                -                72.6137        

1.3415         -                -                -                1.3415         

42.6335        -                -                -                42.6335        

2.2000         21.2750        -                -                23.4750        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 9,000

 ( 13,969 )

9,000 9,000 9,000 9,000

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 149.9839       140.0637       261.5786       367.6158       73.3350        

ลา้นบาท 149.9839       140.0637       261.5786       367.6158       73.3350        

ลา้นบาท 68.9440        73.3350        73.3350        73.3350        73.3350        

ลา้นบาท 81.0399        66.7287        188.2436      294.2808      -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานการตรวจพสูิจนแ์ละ

วเิคราะหด์า้นนิติวทิยาศาสตร์

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้งของการดาํเนินงาน

ตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิติวทิยาศาสตรต์าม

กระบวนการตรวจพสูิจน์

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

รวมทัง้สิ้น

1. การตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิติวทิยาศาสตร์

2. การจดัทาํระบบฐานขอ้มลูบุคคลสูญหายและศพนิรนาม

3. การอาํนวยการดา้นตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะห์

4. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะห์

ดา้นนิติวทิยาศาสตร์

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลการตรวจพสูิจน์และวเิคราะหด์า้นนิติวทิยาศาสตร์                     140,063,700 

  เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิติวทิยาศาสตรท์ี่มคีวามถกูตอ้งตามมาตรฐานกระบวนการ

ตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหส์าํหรบันาํไปใชป้ระกอบการดาํเนินคดใีนกระบวนการยุติธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลการตรวจพสูิจน์และวเิคราะหด์า้นนิติวทิยาศาสตร ์ 140,063,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 73,335,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 69,885,000             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 67,274,700             บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,295,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนแพทยใ์นการชนัสูตรพลกิศพ 13,860,000             บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 190,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง 409,200                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบการตดิตามคนหาย

    และการพสูิจนศ์พนรินาม 551,500                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 580,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 99,100                  บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 22,064,800             บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 812,300                บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการใชห้อ้งปฏบิตักิาร 1,420,000              บาท

(11) ค่านํา้เยน็ระบบปรบัอากาศ 3,850,000              บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 7,042,000              บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 900,000                บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 13,000,000             บาท

(15) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,200,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์10 คนั 2,610,300              บาท

         วงเงนิท ัง้สิ้น 13,311,300             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,348,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,696,900              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,610,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,662,300              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,662,300              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,331,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,450,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,900,000              บาท

(2) ค่าประปา 50,000                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 500,000                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,000,000              บาท
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2. งบลงทนุ 66,728,700             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 66,728,700             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 46,328,300             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,275,000             บาท

(1) โครงการจดัหาชดุอปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลูแบบภายนอก (External Storage)

    เพิม่เตมิพื้นทีจ่ดัเก็บขอ้มลู แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 

    1 โครงการ 5,630,800              บาท

(2) โครงการจดัหาครภุณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วงเพือ่ทดแทน

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 3,815,700              บาท

(3) โครงการจดัหาชดุอปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ สาํหรบัจดัเก็บขอ้มลู

    การตรวจพสูิจนพ์ยานหลกัฐานทางอเิลก็ทรอนกิส ์แขวงทุ่งสองหอ้ง 

    เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 9,982,600              บาท

(4) โครงการต่ออายุสทิธิ์การใชง้านเครือ่งมอืตรวจพสูิจนพ์ยานหลกัฐาน

    อเิลก็ทรอนกิส ์แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 1,845,900              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 25,053,300             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,505,300              บาท

 รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)

(2) ตูเ้ยน็ -20 องศาเซลเซยีส แบบ 1 ประตู แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ 

    กรงุเทพมหานคร 4 ตู ้ 4,400,000              บาท

(3) เครือ่งส่องขยายตรวจพสูิจนร์ะบบการพมิพ ์(Microscope) 

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 5,248,000              บาท

(4) เครือ่งตรวจพสูิจนร์อยกด แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 

    1 เครือ่ง 3,220,000              บาท

(5) ชดุสแกนบลอ็กชิ้นเนื้อเพือ่จดัเก็บและคน้หาบลอ็กชิ้นเนื้อ แขวงบางซือ่ 

    เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,400,000              บาท

(6) เครือ่งพมิพอ์กัษรบนตลบัชิ้นเนื้ออตัโนมตั ิแขวงบางซือ่ เขตบางซือ่

    กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,500,000              บาท

(7) เครือ่งแกส๊โครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร ์

    (Gas chromatograph-Mass spectrometer) แขวงบางซือ่ 

    เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 5,780,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,400,400             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,400,400             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการสถาบนันติวิทิยาศาสตร ์ 

    พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอเมอืงปทมุธาน ี

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 แห่ง 20,400,400             บาท
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 วงเงนิท ัง้สิ้น 831,006,000           บาท

 ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 151,136,300           บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 142,810,000           บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,134,900             บาท

 ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,400,400             บาท

 ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 188,243,600           บาท

 ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 294,280,800           บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              87.8978      87.8978      

-                -                -                87.8978        87.8978        

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 4,800

( 4,147 )

1,600 1,600 1,600 1,600

1. การพฒันางานดา้นนิติวทิยาศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ประชาชนที่ประสบปญัหาสถานะทาง

ทะเบยีนราษฎรและไดร้บัการตรวจสารพนัธุกรรม

เพือ่การพสูิจนส์ญัชาติและแกป้ญัหาสถานะทาง

ทะเบยีนราษฎร

                 359,463,500 

                 359,463,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                       87,897,800 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพการตรวจพสูิจน์ดา้นนิติวทิยาศาสตร์

                           เชิงบูรณาการเพือ่อาํนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า                       87,897,800 

 - เพือ่นาํผลการตรวจสารพนัธุกรรมมาเป็นหลกัฐานประกอบการพสูิจนส์ถานะของบุคคลที่มปีญัหาทาง

 ทะเบยีนราษฎรและจดัเก็บสารพนัธุกรรมของผูต้อ้งขงัสาํหรบัจดัทาํฐานขอ้มลูสนบัสนุนป้องปรามและปราบปราม

 การกระทาํความผดิซํา้ของผูท้ี่พน้โทษ

 - เพือ่จดัทาํฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัการใชย้าหรอืสารเสพติดต่าง ๆ ดว้ยกระบวนการตรวจพสูิจนเ์สน้ผมเดก็และเยาวชน

 ในความดูแลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนท ัว่ประเทศ

 - เพือ่ใหก้ารปฏบิตัิงานดา้นการรบัแจง้คนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

 ตลอดจนสรา้งเครอืข่ายการรบัแจง้คนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ใหค้รอบคลุมท ัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ

 ท ัว่ประเทศ
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 18,000

( 18,064 )

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

ราย 500

( 548 )

500 500 500 500

ราย -              150 150 150 150

ราย 4,400

( 2,938 )

2,200 2,200 2,200 2,200

ระบบ 1 -              -              -              -              

 ( - )

ลา้นบาท 169.7157       87.8978        33.9500        33.9500        33.9500        

ลา้นบาท 169.7157       87.8978        33.9500        33.9500        33.9500        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 169.7157      87.8978        33.9500        33.9500        33.9500        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : คนนิรนามที่ไดร้บับรกิารตรวจพสูิจน์

ทางนิติวทิยาศาสตร์

เชงิปรมิาณ : ขอ้มลูเกี่ยวกบัการตรวจพสูิจน์

สารเสพติดในเสน้ผมผูก้ระทาํความผดิเดก็และเยาวชน

ของสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน

เชงิปรมิาณ : ฐานขอ้มลูของอาวุธปืนและลูกกระสุนปืน

รวมทัง้สิ้น

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ฐานขอ้มลูสารพนัธุกรรมผูต้อ้งขงัที่ถกูคุมขงั

ในเรอืนจาํท ัว่ประเทศ

เชงิปรมิาณ : เครอืข่ายผูป้ฏบิตัิงานดา้นคนหาย

คนนิรนามและศพนิรนามในประเทศไทยที่เขา้ร่วม

โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตัิงานดา้นคนหาย 

คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย ไม่นอ้ยกว่า
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการตรวจพสูิจน์ดา้น

             นิติวทิยาศาสตรเ์ชิงบูรณาการเพือ่อาํนวยความเป็นธรรม

             และลดความเหลือ่มลํ้า 87,897,800 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 87,897,800             บาท

1) โครงการตรวจสารพนัธุกรรมและจดัทาํฐานขอ้มลูเพือ่สนบัสนุน

   กระบวนการยุตธิรรม 27,130,000             บาท

2) โครงการตรวจพสูิจนส์ารเสพตดิในเสน้ผมผูก้ระทาํความผดิเพือ่สนบัสนุน

   กระบวนการยุตธิรรม 4,575,000              บาท

2.1 ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 3,877,500              บาท

2.1.1 ค่าใชส้อย 137,500                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 137,500                บาท

2.1.2 ค่าวสัดุ 3,740,000              บาท

(1) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 3,740,000              บาท

2.2 ค่าครภุณัฑ์ 697,500                บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 697,500                บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3) โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานดา้นคนหาย คนนรินาม และ

   ศพนรินามของประเทศไทย 1,794,200              บาท

4) โครงการบูรณาการความร่วมมอืในการตรวจพสูิจนค์นนรินาม 6,309,000              บาท

4.1 ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,148,300              บาท

4.1.1 ค่าใชส้อย 348,300                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 348,300                บาท

4.1.2 ค่าวสัดุ 800,000                บาท

(1) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 800,000                บาท

4.2 ค่าครภุณัฑ์ 5,160,700              บาท

(1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูกลางในการจดัเก็บและสบืคน้

    ขอ้มลูคนหาย คนนรินาม และศพนรินาม แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

    กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 5,160,700              บาท

5) โครงการพฒันาระบบศูนยข์อ้มลูกลางการใหบ้รกิารนติวิทิยาศาสตร ์

   (Forensic Science Service Center : FSSC) 48,089,600             บาท

5.1 ค่าครภุณัฑ์ 48,089,600             บาท

(1) ระบบศูนยข์อ้มลูกลางการใหบ้รกิารนติวิทิยาศาสตร ์(Forensic Science

    Service Center : FSSC) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร

    1 โครงการ 48,089,600             บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              9.4962       9.4962       

-                -                -                9.4962         9.4962         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 20

( 15 )

20 20 20 -                

1. การดาํเนินงานการข่าวเพือ่การสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รายงานการวเิคราะหข์อ้มลูดา้น

นิติวทิยาศาสตรท์ี่สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน

ในการสบืสวนสอบสวนหรอืการขยายผลติดตาม

เครอืข่ายอาชญากรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                    37,984,800 

                    37,984,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.4  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                        9,496,200 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูล

                           ความมัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้                        9,496,200 

 - เพือ่รวบรวมพยานหลกัฐาน ตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหท์างนิติวทิยาศาสตรใ์หส้ามารถนาํไปใชใ้นการพสูิจนท์ราบ

 เหตุการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้การขยายผลคด ีและความเชือ่มโยงของเครอืข่ายการกระทาํ

 ความผดิ

 - เพือ่นาํผลการตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหท์างนิติวทิยาศาสตรม์ากาํหนดเป็นหวัขอ้ข่าวสารสาํคญัในการขยายผล

 และติดตามเครอืข่ายอาชญากรรมนาํไปสู่การป้องกนัเหตุความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 9.4962         9.4962         9.4962         9.4962         -                

ลา้นบาท 9.4962         9.4962         9.4962         9.4962         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 9.4962         9.4962         9.4962         9.4962         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการ 

             ฐานขอ้มูลความมัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9,496,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,496,200              บาท

1) โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจพสูิจนท์างนติวิทิยาศาสตร ์

   เพือ่การขยายงานการข่าวคดอีาชญากรรม และการใหบ้รกิารนติวิทิยาศาสตร์

   สู่ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9,496,200              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

147,089,500                  151,283,000                  

กระทรวงยุติธรรม

สาํนกังานกิจการยุติธรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

-   -   

ยกระดบักระบวนการยุตธิรรมของประเทศไทย เพือ่ใหค้นไทยยอมรบัและเชื่อม ัน่ในระบบความยุตธิรรม

1. พฒันานโยบายเพือ่กาํหนดทศิทางการบรหิารงานยุตธิรรม

2. พฒันาฐานขอ้มลูและเสรมิสรา้งนวตักรรมในกระบวนการยุตธิรรม

3. สนบัสนุน เสรมิสรา้ง และบูรณาการทกุภาคส่วนในกระบวนการยุตธิรรม

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : กระบวนการยุตธิรรมและกฎหมาย

    มคีวามทนัสมยั สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

    และพฒันาประสทิธภิาพการทาํงานเพือ่ใหบ้รกิาร

    ประชาชนไดด้ยีิ่งขึ้น

- ตวัชี้วดั : จาํนวนนโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ

รวมท ัง้แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ทีม่กีารบูรณาการ

หรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงาน ไมน่อ้ยกวา่

เรื่อง 15

- ตวัชี้วดั : นโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ัง้แผน 

แผนงาน/งาน/โครงการ ทีม่กีารบูรณาการหรอืประสาน

ความร่วมมอืในการดาํเนินงาน ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

- ตวัชี้วดั : จาํนวนผูไ้ดร้บัการฝึกอบรม ไมน่อ้ยกวา่ คน 160

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละผูไ้ดร้บัการฝึกอบรมมคีวามรู ้

ความเขา้ใจผ่านเกณฑ ์ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80



ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมคีวามรูเ้รื่องสทิธ ิและความรู ้

    พื้นฐานดา้นกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

    เพือ่ส่งเสรมิการป้องกนักระทาํความผดิและการป้องกนั

    อาชญากรรมในสงัคม และสามารถเขา้ถงึการใหบ้รกิาร

    ของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างสะดวก

    รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม

มคีวามเขา้ใจในเนื้อหาหรอืความรู ้ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 70

- ตวัชี้วดั : จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม คน 1,500
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 147.0895        151.2830        113.3065        115.3680        117.5430        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 147.0895        151.2830        113.3065        115.3680        117.5430        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 39.9632       38.7472       41.5757       43.6372       45.8122       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. กระบวนการยตุิธรรมมีเอกภาพและประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย แนวทาง 

ขอ้เสนอแนะ รวมท ัง้แผน แผนงาน/งาน/โครงการ

ทีม่กีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอื

ในการดาํเนินงาน ไมน่อ้ยกว่า

เรื่อง 20 15 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง 

ขอ้เสนอแนะ รวมท ัง้แผน แผนงาน/งาน/โครงการ

ทีม่กีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอื

ในการดาํเนินงาน ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัการฝึกอบรม

ไมน่อ้ยกว่า

คน 150 160 160 160 160

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูไ้ดร้บัการฝึกอบรม

มคีวามรูค้วามเขา้ใจผ่านเกณฑ ์ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัทีไ่ดด้าํเนินการ 

ไมน่อ้ยกว่า

เรื่อง 4 4 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จงานวจิยั

ทีไ่ดเ้ผยแพร่หรอืนาํไปใชอ้า้งองิหรอืนาํไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันานโยบายและกาํหนดแนวทางปฏบิตัิ

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ  - 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละประชาชนทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรมมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาหรอืความรู ้

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ -                 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรม

คน -                 1,500 1,500 1,500 1,500

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบงาน

ทีเ่ป็นมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงการทาํงาน

ของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม

ระบบ 2 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานผลการประเมนิ

กฎหมายหรอืการตดิตามประเมนิผลการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย

เรื่อง 1 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 107.1263      112.5358      71.7308       71.7308       71.7308       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

   (ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 38,747,200                   

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 112,535,800                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 45,645,400                       

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 49,028,300                       

แผนงานยุทธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ 13,027,100                       

แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 4,835,000                        
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 38.0273       66.2557         40.9050         4.8350          1.2600          151.2830        

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 38.0273       0.7199          -                 -                 -                 38.7472         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและ

พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-               49.0283         -                 -                 -                 49.0283         

ผลผลติที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ

เพือ่สนบัสนุนการพฒันากระบวนการยุติธรรม

             -            49.0283                -                  -                  -            49.0283 

3. แผนงานยุทธศาสตรร์กัษาความสงบ

ภายในประเทศ

-               13.0271         -                 -                 -                 13.0271         

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิวฒันธรรม

สงัคมเคารพกฎหมาย

             -            10.7600                -                  -                  -            10.7600 

โครงการที่ 2 : โครงการขบัเคลือ่นมาตรการ

ป้องกนัอาชญากรรมตามมติคณะรฐัมนตรี

             -             2.2671                -                  -                  -             2.2671 

4. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันา

นวตักรรม

-               -                 -                 4.8350          -                 4.8350          

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัเพือ่การพฒันา

กระบวนการยุติธรรม

             -                  -                  -             4.8350                -             4.8350 

5. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

-               3.4804          40.9050         -                 1.2600          45.6454         

โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่น

การปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

กระบวนการยุติธรรม

             -             3.4804          40.9050                -             1.2600          45.6454 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

39.9632           38.7472           41.5757           43.6372           45.8122           

39.9632           38.7472           41.5757           43.6372           45.8122           

39.2108           38.0273           40.8558           42.9173           45.0923           

0.7524            0.7199            0.7199            0.7199            0.7199            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                            38,747,200 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ

238



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 38,747,200 บาท

1. งบบคุลากร 38,027,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 29,516,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 29,516,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,511,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 719,900                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 719,900                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 422,400                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 283,500                บาท

(3) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 14,000                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

49.0283      -               -               -               49.0283      

5.0298          -                -                -                5.0298          

7.9558          -                -                -                7.9558          

3.4514          -                -                -                3.4514          

6.4302          -                -                -                6.4302          

26.1611        -                -                -                26.1611        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เร่ือง 20

( 20 )

14 14 14 14

คน 150

 ( 227 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

( 85 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( 100 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 56.4964        49.0283        49.1283        49.1283        49.1283        

ลา้นบาท 56.4964        49.0283        49.1283        49.1283        49.1283        

ลา้นบาท 50.6004        49.0283        49.1283        49.1283        49.1283        

ลา้นบาท 5.8960          -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ 

รวมท ัง้แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ทีม่กีารบูรณาการ

หรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงาน ไม่นอ้ยกวา่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัการฝึกอบรม ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ 

รวมท ัง้แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ทีม่กีารบูรณาการ

หรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงาน ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : ผูไ้ดร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ผ่านเกณฑ ์ไม่นอ้ยกวา่

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

1. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

2. จดัทาํนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุตธิรรม

4. พฒันาบคุลากรในกระบวนการยุตธิรรม

5. อาํนวยการตามภารกิจ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

3. พฒันากฎหมายและงานวจิยัระบบงานยุตธิรรม

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                         49,028,300 

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนบัสนุนการพฒันา

                         กระบวนการยุติธรรม                         49,028,300 

 เพือ่ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในกระบวนการยุตธิรรมมทีศิทางการดาํเนินงานทีส่ามารถอาํนวยความยุตธิรรม

ใหแ้ก่ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดรบัในทศิทางเดยีวกนั

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพือ่สนับสนุนการพฒันา

            กระบวนการยตุิธรรม 49,028,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 49,028,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,876,700             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 600,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 110,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 3,016,000              บาท

(4) ค่าเงนิรางวลักรรมการสอบ 90,000                  บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 500,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 108,700                บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 7,025,400              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,048,000              บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 12,454,200             บาท

(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,090,000              บาท

(13) ค่ารบัรองและพธิกีาร 90,000                  บาท

(14) ค่านํา้เยน็ระบบปรบัอากาศ 3,855,600              บาท

(15) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 540,000                บาท

(16) ค่าใชจ่้ายในการประชมุคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรม

     แห่งชาตแิละคณะอนุกรรมการฯ 975,600                บาท

(17) วสัดสุาํนกังาน 3,000,000              บาท

(18) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,140,000              บาท

(19) วสัดงุานบา้นงานครวั 120,000                บาท

(20) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 320,000                บาท

(21) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 330,000                บาท

(22) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 72,000                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,151,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,359,800              บาท

(2) ค่าประปา 5,400                   บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 866,600                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 180,000                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 739,800                บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

10.7600      -               -               -               10.7600      

10.7600        -                -                -                10.7600        

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 1,500 1,500 1,500 1,500

รอ้ยละ - 70 70 70 70

ลา้นบาท 5.7050          10.7600        10.7600        10.7600        10.7600        

ลา้นบาท 5.7050          10.7600        10.7600        10.7600        10.7600        

ลา้นบาท 5.7050          10.7600        10.7600        10.7600        10.7600        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม

ดา้นกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม

มคีวามเขา้ใจในเนื้อหาหรอืความรู ้ไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

                    48,745,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

1. ส่งเสรมิวฒันธรรมสงัคมเคารพกฎหมาย

                    48,745,000 

 กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั

8.3  แผนงานยุทธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ                       13,027,100 

8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสง่เสริมวฒันธรรมสงัคมเคารพกฎหมาย                       10,760,000 

 - เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และปลูกฝงัจติสาํนึกใหก้บัเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องกฎหมาย

 และกระบวนการยุตธิรรม การมวีนิยั การเคารพและไม่ละเมดิสทิธผูิอ้ื่น การสรา้งภูมคิุม้กนัในการป้องกนัตนเอง 

 มใิหต้กเป็นเหยื่อของยาเสพตดิและภยัอาชญากรรม หรอืตอ้งตกเป็นผูก้ระทาํความผดิ

 - เพือ่ปลูกฝงัจติสาํนกึและค่านิยมในการเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายใหแ้ก่ประชาชนทัง้ในระดบัเด็ก เยาวชน 

 และประชาชน รวมถงึเจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย

 - เพือ่สรา้งประชาชนคนไทยทีม่คีุณภาพ  มคีุณธรรม จรยิธรรม  ไม่ละเมดิสทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ื่น 

 และเขา้ใจแนวทางทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย

 - เพือ่ใหส้งัคมมคีวามสงบเรยีบรอ้ย มคีวามม ัน่คงปลอดภยัในทกุระดบั
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โครงการ : โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมสงัคมเคารพกฎหมาย 10,760,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,760,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,760,000             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,986,400              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,773,600              บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2566)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.2671       -              -              -              2.2671       

2.2671         -                -                -                2.2671         

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เลม่ - 1 1 1 1

รอ้ยละ - 60 60 60 60

ลา้นบาท 3.4825         2.2671         2.2671         2.2671         2.2671         

ลา้นบาท 3.4825         2.2671         2.2671         2.2671         2.2671         

ลา้นบาท 3.4825         2.2671         2.2671         2.2671         2.2671         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รายงานการศึกษาเกี่ยวกบัขอ้มลูดา้น

อาชญากรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของรายงานที่สามารถ

นาํไปพฒันาเป็นรูปแบบการป้องกนัการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

1. การขบัเคลือ่นมาตรการดา้นการป้องกนัอาชญากรรมตามมติ

คณะรฐัมนตรี

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการขบัเคลื่อนมาตรการป้องกนัอาชญากรรมตามมติคณะรฐัมนตรี                        2,267,100 

 เพือ่ขบัเคลือ่นแนวทางตามมติคณะรฐัมนตร ีเรื่องกรอบแนวทางในการป้องกนัอาชญากรรมที่มปีระสทิธภิาพ

 กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั

                    12,550,900 

                    12,550,900 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นมาตรการป้องกนัอาชญากรรม

            ตามมติคณะรฐัมนตรี 2,267,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,267,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,267,100              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,267,100              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              4.8350       -              4.8350       

-                -                4.8350         -                4.8350         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 33 4 4 4 4

 ( 33 )

รอ้ยละ 60

( 100 )

60 60 60 60

ลา้นบาท 25.3790        4.8350         4.8350         4.8350         4.8350         

ลา้นบาท 25.3790        4.8350         4.8350         4.8350         4.8350         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 25.3790        4.8350         4.8350         4.8350         4.8350         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัที่ไดด้าํเนินการ ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็งานวจิยัที่ไดเ้ผยแพร่

หรอืนาํไปใชอ้า้งองิหรอืนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา

นโยบายและกาํหนดแนวทางปฏบิตัิ ไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    44,719,000 

                    44,719,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและพฒันาดา้นกระบวนการยุติธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

  กรุงเทพมหานคร

8.4  แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม                        4,835,000 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการวจิยัเพือ่การพฒันากระบวนการยุติธรรม                        4,835,000 

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ โดยสนบัสนุนการวจิยั

และนวตักรรมเพือ่พฒันาสงัคมในประเดน็สาํคญัตามยุทธศาสตรข์องประเทศ รวมท ัง้สามารถนาํผลงานวจิยั

ไปประยุกตใ์ชใ้นการกาํหนดนโยบายดา้นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติและนโยบายของรฐับาล
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่การพฒันากระบวนการยตุิธรรม 4,835,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,835,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,835,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยั 4 เรือ่ง 4,835,000              บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

3.4804        40.9050      -               1.2600        45.6454      

1.6382          -                -                -                1.6382          

-                40.9050        -                -                40.9050        

1.8422          -                -                1.2600          3.1022          

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เร่ือง  - 1 1 1 1

คน  - 60 60 60 60

ระบบ 1

( 1 )

 -  -  -  -

หน่วยงาน 3

( 6 )

 -  -  -  -

ระบบ 2

( 2 )

 -  -  -  -

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ 

รวมท ัง้แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ทีม่กีารบูรณาการ

หรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงาน ไม่นอ้ยกวา่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัการฝึกอบรม ไม่นอ้ยกวา่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วม

บูรณาการในการป้องกนัอาชญากรรม ไม่นอ้ยวา่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐาน

สามารถเชื่อมโยงการทาํงานของหน่วยงานใน

กระบวนการยุตธิรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรายงานผลการประเมนิกฎหมายหรอื

การตดิตามประเมนิผลการบงัคบัใชก้ฎหมาย

2. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานยุตธิรรม

3. พฒันาระบบการประเมนิกฎหมายและสรา้งการรบัรูท้างกฎหมาย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                   192,229,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและบูรณาการงานป้องกนัอาชญากรรม

 ส่วนกลาง และต่างจงัหวดั

8.5  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                       45,645,400 

8.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการขบัเคลื่อนการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม                       45,645,400 

 - เพือ่เสรมิสรา้งภาคเครอืข่ายความร่วมมอืของบคุลากรในกระบวนการยุตธิรรม รวมท ัง้การพฒันาศกัยภาพระบบ

เทคโนโลยดีจิทิลัของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมใหท้นัสมยั และสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

 - เพือ่สรา้งการรบัรูใ้หก้บัหน่วยงานและประชาชนเกี่ยวกบักฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

 - เพือ่พฒันากระบวนการยุตธิรรมใหม้ทีศิทางการดาํเนินงานทีช่ดัเจน มเีอกภาพ สามารถอาํนวยความยุตธิรรม

ใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้นอย่างทนัท่วงที

                   192,229,900 

248



เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

ลา้นบาท 132.3633       45.6454        4.7404          4.7404          4.7404          

ลา้นบาท 132.3633       45.6454        4.7404          4.7404          4.7404          

ลา้นบาท 25.6003        3.4804          3.4804          3.4804          3.4804          

ลา้นบาท 96.7630        40.9050        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 10.0000        1.2600          1.2600          1.2600          1.2600          

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ัง้แผน

 แผนงาน/งาน/โครงการ ทีม่กีารบูรณาการหรอืประสาน

ความร่วมมอืในการดาํเนินงาน ไม่นอ้ยกวา่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิคุณภาพ : ผูไ้ดร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ผ่านเกณฑ ์ไม่นอ้ยกวา่

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

             กระบวนการยตุิธรรม 45,645,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,480,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,480,400              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,562,400              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,918,000              บาท

2. งบลงทนุ 40,905,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,905,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 40,905,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 40,905,000             บาท

(1) โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเพือ่การพฒันากระบวนการยุตธิรรม 

    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 40,905,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 1,260,000              บาท

1) ค่าจา้งทีป่รกึษา 1,260,000              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธ ิ: ประชาชนไดร้บัผลกระทบจากยาเสพตดิ
    นอ้ยลง

- ตวัชวีดั : ความพงึพอใจและความเชอืมนัของประชาชน
ต่อผลการแกไ้ขปญัหาดขีนึเมอืเทยีบกบัปีทผีา่นมา

ระดบั มากถงึมากทสุีด

ผลสมัฤทธิ
และประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั

1. กาํหนดยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
2. บรหิารจดัการการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอย่างบูรณาการ
3. อาํนวยการบงัคบัใชก้ฎหมายเกยีวกบัยาเสพตดิและกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง
4. ตดิตาม ประเมนิผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ

กระทรวงยติุธรรม
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
2,618,117,600                2,742,105,700                

-   -   

เป็นองคก์รนาํในการพฒันาและขบัเคลอืนยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของประเทศ
และอาเซยีนเพอืสงัคมไทยปลอดภยัจากยาเสพตดิ

บาท



4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 2,618.1176     2,742.1057     2,505.5903     2,530.4749     695.0369       
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,618.1176     2,742.1057     2,505.5903     2,530.4749     695.0369       
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. เพอืเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 487.4012     500.8318     525.2853     551.1680     578.5643     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. ประชาชนไดร้บัผลกระทบจากปญัหายาเสพติด
ลดนอ้ยลง

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจและ
ความเชอืมนัของประชาชนต่อผลการแกไ้ขปญัหาดขีนึ
เมอืเทยีบกบัปีทผ่ีานมา

ระดบั -  มากถงึมากทสีุด มากถงึมากทสีุด มากถงึมากทสีุด มากถงึมากทสีุด 

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามพงึพอใจใน
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

รอ้ยละ 80 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,130.7164   2,241.2739   1,980.3050   1,979.3069   116.4726     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพนืฐาน 5 203.1702 11.9793 10.9812 -  -  

1. ผลผลติ : สนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม
และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

5 203.1702      11.9793       10.9812       -                -                

รวมทงัสนิ 5 203.1702 11.9793 10.9812 -  -  

เหตผุลความจาํเป็นในการตงังบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพนืฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทตีอ้งดาํเนินการต่อเนือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  203,170,200  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง 389,420,800 
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1,851,853,100               
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,851,853,100 

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 500,831,800                 
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 389,420,800                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ 490.1843 131.0994       260.9689       669.6297       1,190.2234     2,742.1057     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 490.1843 10.6475         -                 -                 -                 500.8318       
2. แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง -  120.4519       260.9689       -                 8.0000          389.4208       
ผลผลติท ี1 : สนบัสนุนการป้องกนั 
ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

             -          120.4519        260.9689                -             8.0000        389.4208 

3. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม
และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด

-  -                 -                 669.6297       1,182.2234     1,851.8531     

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ              -                  -                  -          356.7497        407.6634        764.4131 
โครงการท ี2 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ              -                  -                  -          312.8800        486.5600        799.4400 
โครงการท ี3 : โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ดิ
ยาเสพตดิ

             -                  -                  -                  -          288.0000        288.0000 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
487.4012       500.8318       525.2853       551.1680        578.5643        
487.4012         500.8318         525.2853         551.1680         578.5643         
468.2917       490.1843       514.6378       540.5205        567.9168        
19.1095         10.6475         10.6475         10.6475          10.6475          

-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                 -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
เงนินอกงบประมาณ

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 500,831,800 

      - งบรายจ่ายอนื

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 500,831,800 บาท
1. งบบคุลากร 490,184,300           บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 436,806,400           บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 419,415,200           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 17,391,200             บาท

1.2 ค่าจา้งชวัคราว 588,700                บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 52,789,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,647,500             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,647,500             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 7,945,900              บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ขนั 79,700                  บาท
(3) เงนิพเิศษทจ่ีายใหแ้ก่ลูกจา้งของสาํนกัราชการในต่างประเทศ 70,000                  บาท
(4) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการประจาํในต่างประเทศ 500,000                บาท
(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรขา้ราชการประจาํในต่างประเทศ 250,000                บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,539,000              บาท
(7) ค่าประกนัสงัคมสวสัดกิารลูกจา้งชวัคราว 192,900                บาท
(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 70,000                  บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
120.4519    260.9689    -              8.0000       389.4208    
120.4519      260.9689      -                8.0000         389.4208      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระดบั - มากถงึมากทสีุด มากถงึมากทสีุด มากถงึมากทสีุด มากถงึมากทสีุด

รอ้ยละ 80
( - )

- - - -

ลา้นบาท 285.2254     389.4208     128.4519     127.4538       116.4726     
ลา้นบาท 285.2254       389.4208       128.4519       127.4538       116.4726       
ลา้นบาท 168.6544    120.4519    120.4519    119.4538      108.4726    
ลา้นบาท 108.5710    260.9689    -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 8.0000       8.0000       8.0000       8.0000         8.0000       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

8.2  แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง                     389,420,800 
8.2.1  ผลผลิตที 1 :  สนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด                     389,420,800 

เชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจและความเชอืมนัของ
ประชาชนต่อผลการแกไ้ขปญัหาดขีนึเมอืเทยีบกบัปีที
ผ่านมา

 เพอืสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิใหเ้กิดประสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การบรหิารจดัการอย่างบูรณาการ

257



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : สนับสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 389,420,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน 120,451,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,337,400             บาท
(1) รายการไม่ผูกพนั 84,358,100             บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 6,200,000              บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 2,268,000              บาท
(3) ค่าเบยีประชุมกรรมการ 2,000,000              บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,677,600              บาท
(5) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 9,762,300              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,900,000              บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,720,000              บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง 1,170,000              บาท
(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,581,600              บาท
(10) ค่าจา้งเหมาบริการ 25,428,500             บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,610,900              บาท
(12) ค่ารบัรองและพธิีการ 2,970,000              บาท
(13) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 1,600,000              บาท
(14) ค่าเบยีประกนั 110,000                บาท
(15) วสัดุสาํนกังาน 4,474,500              บาท
(16) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,528,000              บาท
(17) วสัดุงานบา้นงานครวั 150,000                บาท
(18) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 736,000                บาท
(19) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 700,000                บาท
(20) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 429,800                บาท
(21) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 383,000                บาท
(22) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,957,900              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์42 คนั 11,979,300             บาท
วงเงนิทงัสนิ 59,896,700             บาท
ปี 2560 ตงังบประมาณ 998,300                บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 11,979,300             บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 11,979,300             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 11,979,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,979,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,981,200             บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 24,114,500             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 13,094,900             บาท
(2) ค่าประปา 640,000                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 2,741,600              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 1,600,000              บาท
(5) ค่าบริการสอืสารและโทรคมนาคม 6,038,000              บาท

2. งบลงทนุ 260,968,900           บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิก่อสรา้ง 260,968,900           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 10,778,000             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 1,900,000              บาท

(1) ลฟิทโ์ดยสารแบบมหีอ้งเครือง ขนาดบรรทกุไม่นอ้ยกว่า 1,000 กโิลกรมั 
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครือง 1,900,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,578,000              บาท
(1) โครงการเสริมประสทิธิภาพระบบสาํรองขอ้มลู (เพมิเตมิ) 
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 4,578,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,300,000              บาท
(1) เครืองสาํรองไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(UPS) ขนาดไม่ตาํกว่า 60 KVA 
   และเครืองกาํเนิดไฟฟ้า Generator ขนาดไม่ตาํกว่า 220 KVA 
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,300,000              บาท

2.1.2 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 250,190,900           บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ 77,663,000             บาท

(1) โครงการก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัขา้ราชการ พรอ้มระบบสาธารณูปโภค 
   สาํนกังาน ปปส.ภ.1 ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทมุธานี 
   1 แห่ง 38,856,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 50,856,000             บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 38,856,000             บาท

(2) โครงการก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัขา้ราชการ พรอ้มระบบสาธารณูปโภค 
   สาํนกังาน ปปส.ภ.7 ตาํบลบางโทรดั อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 
   จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 38,807,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 50,807,000             บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 38,807,000             บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 172,527,900           บาท
(1) โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน ป.ป.ส. ภาค 9 ตาํบลบอ่ยาง 
   อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 59,436,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 104,000,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 23,522,400             บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 21,041,600             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 59,436,000             บาท

(2) โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน ป.ป.ส. ภาค 4 ตาํบลศิลา 
   อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 54,091,900             บาท
วงเงนิทงัสนิ 102,229,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 23,522,400             บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 24,614,700             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 54,091,900             บาท

(3) โครงการก่อสรา้งอาคารเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ สาํนกังาน ปปส.ภ.1 
    ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทมุธานี 1 แห่ง 29,500,000             บาท
(4) โครงการก่อสรา้งอาคารเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ สาํนกังาน ปปส.ภ. 7
    ตาํบลบางโทรดั อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 29,500,000             บาท

3. งบรายจ่ายอนื 8,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชวัคราว 8,000,000              บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)
8.3.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              -              356.7497    407.6634    764.4131    
-                -                179.3900      35.0000        214.3900      
-                -                177.3597      372.6634      550.0231      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 47
( 27 )

- - - -

รอ้ยละ - 50 60 70 -

ลา้นบาท 1,309.2770  764.4131     764.4131     764.4131       -              
ลา้นบาท 1,309.2770    764.4131       764.4131       764.4131       -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 439.2770    356.7497    356.7497    356.7497      -              
ลา้นบาท 870.0000    407.6634    407.6634    407.6634      -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                3,610,516,300 

8.3  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด                   1,851,853,100 
8.3.1  โครงการที 1 :  โครงการป้องกนัยาเสพติด                     764,413,100 

 เพอืสรา้งภูมคิุม้กนัใหท้กุกลุม่ทมีโีอกาสเขา้ไปเกียวขอ้งกบัยาเสพตดิ รวมทงัใชห้ลกัการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
เพอืป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใหค้รอบครวั ชมุชน

 ทวัประเทศ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                3,610,516,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การสรา้งภูมคิุม้กนัและเฝ้าระวงัยาเสพตดิ
2. การสรา้งระบบนิเวศทางสงัคมและสรา้งการมสี่วนร่วมของชมุชนใน
การป้องกนัยาเสพตดิ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : ผูเ้สพยาเสพตดิรายใหม่ ไม่เกิน 47 : 
100,000 ของประชากรกลุม่เสยีง
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่ช่วงอายุ (13-15 ปี) 
มรีะดบัภูมคิุม้กนัยาเสพตดิไม่ตาํกวา่เกณฑม์าตรฐาน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 764,413,100 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 356,749,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 356,749,700           บาท
1) เงนิอดุหนุนเพอืการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 159,390,000           บาท
2) โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนเพอืเสริมสรา้งเครือข่ายป้องกนัยาเสพตดิ 20,000,000             บาท
3) โครงการรอ้ยใจรกัษ์ 171,359,700           บาท
4) โครงการพฒันาทางเลอืกในประเทศและประเทศเพอืนบา้น 6,000,000              บาท

2. งบรายจ่ายอนื 407,663,400           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพนืทรีะดบัภาคและจงัหวดั 224,263,400           บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัส่วนกลาง 15,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
   (To Be Number One) 15,000,000             บาท
4) โครงการค่าใชจ่้ายในการรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พอืป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
   ยาเสพตดิ 20,000,000             บาท
5) ค่าใชจ่้ายป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,000,000             บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิตามแผนตาํบลมนัคง
   ปลอดภยัจากยาเสพตดิ 113,400,000           บาท
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บาท
8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานทีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)
8.3.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              -              312.8800    486.5600    799.4400    
-                -                22.8800        165.0000      187.8800      
-                -                290.0000      321.5600      611.5600      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ - 70 80 80 -

รอ้ยละ 80
( 65.76 )

- - - -

ลา้นบาท 1,421.5740  799.4400     799.4400     799.4400       -              
ลา้นบาท 1,421.5740    799.4400       799.4400       799.4400       -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 580.9810    312.8800    312.8800    312.8800      -              
ลา้นบาท 840.5930    486.5600    486.5600    486.5600      -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                3,819,894,000 

8.3.2  โครงการที 2 :  โครงการปราบปรามยาเสพติด                     799,440,000 

 เพอืควบคุม ลด และกาํจดัยาเสพตดิ สารตงัตน้ และเคมภีณัฑ ์ป้องปรามและปราบปราม ผูก้ระทาํผดิกฎหมาย
เกียวกบัยาเสพตดิ รวมถงึแสวงหา และพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ และความร่วมมอืระหวา่งประเทศที
ส่งผลต่อสถานการณป์ญัหายาเสพตดิ

 ทวัประเทศ

                3,819,894,000 

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : การสกดักนัยาเสพตดิไดไ้ม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละของปรมิาณยาเสพตดิทจีบักุมทวัประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การสกดักนัยาเสพตดิ
2. การปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ

      - งบลงทนุ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของจาํนวนผูต้อ้งหาในความผดิ
ฐานสมคบสนบัสนุนช่วยเหลอืตอ้งไดร้บัการออก
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 799,440,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 312,880,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 312,880,000           บาท
1) เงนิอดุหนุนเพอืเป็นเงนิสนิบนและรางวลันาํจบั 250,000,000           บาท
2) เงนิอดุหนุนสาํหรบับริจาคเพอืประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ 2,880,000              บาท
3) โครงการเสริมสรา้งและยกระดบัความร่วมมอืกบัประเทศเพอืนบา้นในการ
   ยุตแิหลง่ผลติยาเสพตดิและทาํลายเครือข่ายการคา้ยาเสพตดิระหว่างประเทศ 20,000,000             บาท
4) โครงการพฒันาทางเลอืกเพอืการพฒันาอย่างยงัยนื 40,000,000             บาท

2. งบรายจ่ายอนื 486,560,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพตดิในพนืทรีะดบัภาคและจงัหวดั 151,000,000           บาท
2) ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพตดิในพนืทชีายแดนและพนืทปีลูกพชืเสพตดิ 70,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพตดิ
   ตามนโยบายรฐับาล 10,000,000             บาท
4) โครงการบูรณาการมาตรการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพนืทเีฉพาะ/มาตรการพเิศษ 24,000,000             บาท
5) โครงการแกไ้ขปญัหาฝิน ยาเสพตดิและความมนัคงพนืทอีาํเภออมกอ๋ย 
   จงัหวดัเชียงใหม่ 10,000,000             บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอคัรราชทูตทปีรึกษาดา้นควบคุมยาเสพตดิ 10,000,000             บาท
7) โครงการยกระดบัความร่วมมอืกบักลุม่ประเทศสมาชิกอาเซยีนในการ
   แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,000,000             บาท
8) โครงการปฏบิตักิารแม่นาํโขงปลอดภยั 15,000,000             บาท
9) ค่าใชจ่้ายปราบปรามและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 30,000,000             บาท
10) ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพตดิตามแผนตาํบลมนัคงปลอดภยั
    จากยาเสพตดิ 106,560,000           บาท
11) โครงการแผนปฏบิตักิารดา้นการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิชายแดนภาคเหนือ
    แบบเบด็เสร็จ 40,000,000             บาท
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บาท
8.3.3.1   วตัถปุระสงค์

8.3.3.2   สถานทีดาํเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)
8.3.3.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              -              -              288.0000    288.0000    
-                -                -                288.0000      288.0000      

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ - 20 30 40 -

รอ้ยละ 20
( 23.38 )

- - - -

ลา้นบาท 761.5800     288.0000     288.0000     288.0000       -              
ลา้นบาท 761.5800       288.0000       288.0000       288.0000       -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 761.5800    288.0000    288.0000    288.0000      -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.3.3  โครงการที 3 :  โครงการบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด                     288,000,000 

 เพอืบาํบดัรกัษาและฟืนฟูสมรรถภาพผูเ้สพผูต้ดิอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึสรา้งและพฒันาระบบ การแกไ้ขปญัหา
ผูเ้สพผูต้ดิยาเสพตดิใหก้ลบัเขา้สู่สงัคมได ้

 ทวัประเทศ

                1,625,580,000 
                1,625,580,000 

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทงัสนิ
1. การบาํบดัรกัษาผูใ้ช ้ผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ ลดอนัตรายจากการใช ้
ยาเสพตดิและตดิตาม ดูแล ช่วยเหลอืผูผ่้านการบาํบดัรกัษายาเสพตดิ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูใ้ช ้ผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิที
เขา้สู่กระบวนการบาํบดัรกัษายาเสพตดิไดร้บัการดูแล
ช่วยเหลอื

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูต้ดิยาเสพตดิทไีดร้บัการ
บาํบดัตามเกณฑท์กีาํหนดของแต่ละระบบและไดร้บัการ
ตดิตามดูแลต่อเนือง 1 ปี

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 288,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอนื 288,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกระบวนการบาํบดัและตดิตามดูแลช่วยเหลอื
   ผูเ้สพผูต้ดิยาเสพตดิและพฒันามาตรฐานบาํบดัฟืนฟู 288,000,000           บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอ

การบรหิารจดัการคดขีองสถาบนัอนุญาโตตลุาการ

รอ้ยละ 80

- ตวัชี้วดั : จาํนวนคดทีีใ่ชก้ารระงบัขอ้พพิาทโดยวธิี

อนุญาโตตลุาการและการประนอมขอ้พพิาท

คดี 30

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการยุตธิรรม

    ทางเลอืกเพือ่ลดจาํนวนคดขีึ้นสู่ศาล

-   -   

กา้วไปสู่การเป็นศูนยร์ะงบัขอ้พพิาททางเลอืกระหว่างประเทศชัน้นาํในเอเซยี

1) ผลกัดนั และ ส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยมมีาตรการทีเ่ป็นมติรต่อการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก

(ADR friendly jurisdiction)

2) สรา้งความรบัรูเ้กีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกและการใหบ้รกิารของสถาบนัอนุญาโตตลุาการ

3) ใหบ้รกิารดา้นการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกทีม่คีวามเป็นอสิระและมมีาตรฐานสากล

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

กระทรวงยุตธิรรม

สถาบนัอนุญาโตตลุาการ

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

37,298,400 36,088,500 

บาท



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 37.2984         36.0885         36.5020         36.9321         37.3794         

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 37.2984         36.0885         36.5020         36.9321         37.3794         

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.7459       10.8063       11.2198       11.6499       12.0972       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. กระบวนการประนอมขอ้พพิาทและ

อนุญาโตตุลาการมีประสทิธภิาพและมาตรฐาน

สอดคลอ้งกบัระดบัสากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแนวทางหรอื 

ขอ้เสนอแนะที่เกี่ยวกบักระบวนการประนอม

ขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

เรื่อง 2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ฏบิตัิการทางดา้น

อนุญาโตตุลาการและประนอมขอ้พพิาทที่ขึ้นทะเบยีน

กบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการไม่นอ้ยกว่า

คน 35 35 35 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารที่มต่ีอการบรหิารจดัการคดขีอง

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม

ดา้นอนุญาโตตุลาการและการประนอมขอ้พพิาท

ไม่นอ้ยกว่า

คน 1,050 1,315 1,315 1,315 1,315

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 26.5525       25.2822       25.2822       25.2822       25.2822       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

268



5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

   (ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 25,282,200                       

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 10,806,300                   

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 25,282,200                   
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -                 -                 36.0885         -                 36.0885         

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -                 -                 10.8063         -                 10.8063         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและ

พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-               -                 -                 25.2822         -                 25.2822         

ผลผลติที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพือ่พฒันา

กระบวนการประนอมขอ้พพิาทและ

อนุญาโตตุลาการ

             -                  -                  -            25.2822                -            25.2822 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

10.7459           10.8063           11.2198           11.6499           12.0972           

10.7459           10.8063           11.2198           11.6499           12.0972           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

10.7459           10.8063           11.2198           11.6499           12.0972           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                            10,806,300 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 10,806,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,806,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,806,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 10,338,100             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 468,200                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              25.2822      -              25.2822      

-                -                25.2822        -                25.2822        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 2

( 1 )

2 2 2 2

คน 35

( 30 )

35 35 35 35

คน 1,050

( 900 )

1,315 1,315 1,315 1,315

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที่

เกี่ยวกบักระบวนการประนอมขอ้พพิาทและ

อนุญาโตตุลาการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ฏบิตัิการทางดา้น

อนุญาโตตุลาการและประนอมขอ้พพิาทที่ขึ้นทะเบยีนกบั

สถาบนัอนุญาโตตุลาการไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมดา้น

อนุญาโตตุลาการและการประนอมขอ้พพิาทไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารที่มี

ต่อการบรหิารจดัการคดขีองสถาบนัอนุญาโตตุลาการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้

ความเขา้ใจดา้นกระบวนการยุติธรรมทางเลอืก

ไม่นอ้ยกว่า

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการประนอมขอ้พพิาทและ

อนุญาโตตุลาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                       25,282,200 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  นโยบาย แนวทาง เพือ่พฒันากระบวนการประนอมขอ้พพิาท

                          และอนุญาโตตุลาการ                       25,282,200 

  - สง่เสรมิและพฒันากระบวนการประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

  - ดาํเนินกิจการเกี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาทโดยวธิปีระนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

  - เสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากรผูป้ฏบิตัิงานเกี่ยวกบัการประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 26.5525        25.2822        25.2822        25.2822        25.2822        

ลา้นบาท 26.5525        25.2822        25.2822        25.2822        25.2822        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 26.5525        25.2822        25.2822        25.2822        25.2822        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : นโยบาย แนวทาง เพือ่พฒันากระบวนการประนอม

           ขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ 25,282,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 25,282,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,282,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 23,849,200             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุและเจรจานานาชาติ 1,433,000              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงยติุธรรม
สถาบนัเพอืการยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
320,360,600                   260,461,900                   

-   -   

เป็นผูส้ง่เสรมิการเปลยีนแปลง (Promoter of Change) ดา้นการยกระดบักระบวนการยุตธิรรม
และเชอืมโยงหลกันิตธิรรมกบัการพฒันาทยีงัยนืในประเทศไทย อาเซยีน และระดบัสากล

1. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารอนุวตัขิอ้กาํหนดสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปฏบิตัต่ิอผูต้อ้งขงัหญงิ
และมาตรการทมีใิช่การคุมขงัหรอื “Bangkok Rules” เพอืเป็นแนวทางในการดาํเนิน
กระบวนการยุตธิรรมแก่หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ทงัในประเทศและต่างประเทศ

2. ศึกษา วจิยั และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทดัฐานของสหประชาชาตเิกยีวกบัการดาํเนิน
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญารวมทงัแนวทางในการปฏบิตัต่ิอผูก้ระทาํผดิและการช่วยเหลอื
ผูก้ระทาํผดิหลงัพน้โทษใหก้ลบัคืนสูส่งัคม เพอืนาํไปสูก่ารพฒันากระบวนการยุตธิรรม
แห่งประเทศไทยและต่างประเทศ

3. สง่เสรมิและพฒันาองคค์วามรูด้า้นหลกันิตธิรรมเพอืเสรมิสรา้งศกัยภาพของบคุลากร
ในกระบวนการยุตธิรรมอนัจะนาํไปสูส่งัคมแห่งความยุตธิรรม

4. เป็นศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลศิระดบันานาชาตดิา้นการพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางอาญา
ในดา้นการปฏบิตัต่ิอผูก้ระทาํผดิโดยจะเนน้ความร่วมมอืกบัสหประชาชาตสิถาบนัสมทบ
(Programme Network Institute) และความร่วมมอืในกรอบอาเซยีน

5. สง่เสรมิภาพลกัษณ์ทดีขีองกระบวนการยุตธิรรมของไทยใหไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ
เพอืใหเ้กดิความร่วมมอืทางดา้นกระบวนการยุตธิรรมระหวา่งประเทศ

บาท



3. ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประเด็น 4

ผลสมัฤทธิ
และประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธ ิ: ประเทศไทยมบีทบาทในการผลกัดนั
    ประเด็นทเีกยีวขอ้งกบัการสง่เสรมิการป้องกนั
    อาชญากรรมและความยุตธิรรมทางอาญา เพอืใหเ้กดิ
    การยอมรบัในเวทสีหประชาชาตแิละนาํไปสูก่ารปฏบิตัิ
    ในวงกวา้งทงัในประเทศ ภูมภิาคและระหวา่งประเทศ

- ตวัชวีดั : ผลงานทางวชิาการ องคค์วามรู ้และ
แนวนโยบายทสีาํคญัไดร้บัการผลกัดนัและเผยแพร่
เพอืใหเ้กดิการยอมรบัในเวทรีะดบันานาชาติ
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 320.3606        260.4619        467.2827        315.9931        190.8223        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 320.3606        260.4619        467.2827        315.9931        190.8223        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. เพอืเป็นค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 66.8506       63.5440       65.7690       68.0710       70.4540       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. เชือมแนวทางปฏบิติัภายในประเทศใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางปฏบิติัและบรรทดัฐานระหว่างประเทศ
ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา
และหลกันิติธรรม เพอืนําไปสูก่ารสรา้งความยุติธรรม
ทีเท่าเทียมกนัในสงัคมและเป็นพนืฐานสูก่ารพฒันา
ทียงัยืน

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงาน/องคค์วามรู/้
แนวนโยบายทเีกียวขอ้งกบัหลกันิตธิรรม
การป้องกนัอาชญากรรมและกระบวนการยุตธิรรม
ทางอาญา ไดร้บัการส่งเสรมิผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันา
และมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัแิละบรรทดัฐาน
ระหวา่งประเทศ

ประเด็น  - 4 4 4 4

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : กลุม่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทงัในไทยและประเทศอนืๆ ในอาเซยีนไดร้บั
การส่งเสรมิสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละพฒันาเครอืขา่ย
เพอืขบัเคลอืนนโยบายตามแผนงานสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุตธิรรม
ทางอาญา

กลุม่
เป้าหมาย

4  -  -  -  - 

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : หน่วยงานเครอืขา่ย
ดา้นวชิาการในประเทศและต่างประเทศเขา้ร่วม
กิจกรรมและนาํองคค์วามรูไ้ปขยายผล
และต่อยอดใหเ้กิดประโยชนเ์ชงิวชิาการหรอืนโยบาย

กลุม่
องคก์ร

4  -  -  -  - 

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ประเด็นของงานวจิยั
และองคค์วามรูท้มีคีวามครอบคลุมตามหลกัสากล

ประเด็น 4  -  -  -  - 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 253.5100     196.9179     401.5137     247.9221     120.3683     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพนืฐาน 2 5.0837 180.8040 -  -  -  

1. ผลผลติ : องคค์วามรูท้เีกียวกบั
หลกันิตธิรรม การป้องกนัอาชญากรรม 
และกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 
ทไีดร้บัการยอมรบัตามมาตรฐานสากล

2 5.0837         180.8040      -                -                -                

รวมทงัสนิ 2 5.0837 180.8040 -  -  -  

เหตผุลความจาํเป็นในการตงังบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพนืฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทตีอ้งดาํเนินการต่อเนือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  5,083,700  บาท

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 63,544,000 

แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 24,900,000 

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 196,917,900 
แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 59,967,900 

112,050,000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

เงนินอก 
งบประมาณ

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ -  -                 -                 260.4619        -                 260.4619        
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั -  -                 -                 63.5440         -                 63.5440         
2. แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-  -                 -                 59.9679         -                 59.9679         

ผลผลติท ี1 : องคค์วามรูท้เีกียวกบั
หลกันิตธิรรม การป้องกนัอาชญากรรม
และกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 
ทไีดร้บัการยอมรบัตามมาตรฐานสากล

             -                  -                  -            59.9679                -            59.9679 

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา
นวตักรรม

-  -                 -                 24.9000         -                 24.9000         

โครงการท ี1 : โครงการศึกษาวจิยัและ
พฒันาองคค์วามรูเ้พอืยกระดบัมาตรฐาน
และพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางอาญา
รวมทงัหลกันิตธิรรมของประเทศไทย
และประเทศในกลุม่อาเซยีน

             -                  -                  -            24.9000                -            24.9000 

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

-  -                 -                 112.0500        -                 112.0500        

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิ
หลกันิตธิรรม และยกระดบักระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญาในประเทศไทยและ
ภูมภิาค สอดคลอ้งตามมาตรฐานและ
บรรทดัฐานของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ
ป้องกนัอาชญากรรมและความยุตธิรรม
ทางอาญา

             -                  -                  -          112.0500                -          112.0500 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
66.8506         63.5440         65.7690         68.0710           70.4540          
66.8506           63.5440           65.7690           68.0710           70.4540           

-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  

66.8506         63.5440         65.7690         68.0710           70.4540          
-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 63,544,000 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 63,544,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 63,544,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 63,544,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 58,040,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 5,504,000              บาท
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บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-  -  59.9679 -  59.9679
-                -                59.9679        -                59.9679        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ประเดน็ - 4 4 4 4

กิจกรรม 4
 ( 4 )

 -  -  -  - 

ครงั - 4 4 4 4

8.2  แผนงานพนืฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 59,967,900 
8.2.1  ผลผลติที 1 :  องคค์วามรูท้เีกียวกบัหลกันิติธรรม การป้องกนัอาชญากรรม

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทีไดร้บัการยอมรบั
ตามมาตรฐานสากล 59,967,900 

 - เพอืส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมอืกบัสหประชาชาติดา้นกระบวนการยุติธรรม
   และการพฒันาโดยการเชือมโยงแนวคิดตามหลกัสากลสู่การปฏบิตัิในระดบัประเทศ และในภมูภิาคอาเซยีน 
 - เพอืพฒันาองคค์วามรูด้า้นหลกันิติธรรมผ่านพลงัของเครือขา่ย เพอืใหเ้กิดการเปลยีนแปลงทสีรา้งสรรค์
   และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ใหส้ามารถนาํหลกันิติธรรมไปปฏบิตัิใชจ้ริงเพอืยุติความไมเ่ป็นธรรม
   ทปีรากฏในสงัคม ซงึเป็นพนืฐานสาํคญัสู่เป้าหมายการพฒันาทยีงัยนืแห่งสหประชาชาติ
 - เพอืยกระดบัประสทิธิภาพในการบริหารจดัการองคก์รใหเ้ขม้แขง็ทนัสมยั และรองรบัการปฏบิตัิภารกิจ
   ในระดบันานาชาติไดอ้ย่างเป็นมอือาชีพ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การส่งเสริม พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นหลกันิติธรรม
การป้องกนัอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
สู่กลุม่เป้าหมายและภาคีเครือขา่ย เพอืใหเ้กิดการขยายผลในทางปฏบิตัิ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผลงาน/องคค์วามรู/้แนวนโยบาย
ทเีกียวขอ้งกบัหลกันิติธรรม การป้องกนัอาชญากรรม
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดร้บัการส่งเสริม
ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาและมคีวามสอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบิตัิและบรรทดัฐานระหวา่งประเทศ

เชิงปริมาณ : จาํนวนกิจกรรมทสี่งเสริมสนบัสนุน
ใหเ้กิดองคค์วามรูน้วตักรรมโดยกลุม่เครือขา่ย 
เพอืใหด้าํเนินงานเป็นไปตามแผนงานสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา

เชิงคุณภาพ : ผลงานทางวชิาการ องคค์วามรู ้
แนวนโยบายทเีกียวขอ้งฯ ไดร้บัการยอมรบั  
สามารถนาํเสนอ/เผยแพร่ในเวทรีะดบันานาชาติได ้
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 20
( 20 )

 -  -  -  - 

ลา้นบาท 112.9551     59.9679 267.0137     117.4221       120.3683      
ลา้นบาท 112.9551       59.9679        267.0137       117.4221       120.3683       
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 112.9551       59.9679        267.0137       117.4221       120.3683       
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงคุณภาพ : จาํนวนเครือขา่ยทไีดร้บัการส่งเสริม
และสนบัสนุนองคค์วามรูด้า้นหลกันิติธรรม 
การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
เพมิขนึ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : องคค์วามรูท้ีเกยีวกบัหลกันิติธรรม การป้องกนัอาชญากรรม
            และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทไีดร้บัการยอมรบั
            ตามมาตรฐานสากล 59,967,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 59,967,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 59,967,900             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 46,814,200             บาท
2) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 5,083,700              บาท

(1) อาคารสาํนกังานสถาบนัเพอืการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย
    และสงิก่อสรา้งประกอบ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี
    กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง - บาท
วงเงนิทงัสนิ 453,500,000           บาท
ปี 2560 ตงังบประมาณ 99,600,000             บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 124,600,000           บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 55,676,000             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ - บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 173,624,000           บาท

(2) ค่าควบคุมการก่อสรา้งอาคารสาํนกังานสถาบนัเพอืการยุตธิรรม
    แห่งประเทศไทย และสงิก่อสรา้งประกอบ  แขวงทุ่งสองหอ้ง 
    เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 5,083,700              บาท
วงเงนิทงัสนิ 17,950,000             บาท
ปี 2560 ตงังบประมาณ 1,748,000              บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 2,200,500              บาท
ปี 2562 ตงังบประมาณ 1,737,800              บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 5,083,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,180,000              บาท

3) โครงการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพอืรองรบัการปฏบิตัภิารกจิ
ในระดบันานาชาติ 8,070,000              บาท
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บาท

บาท
8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2565)
8.3.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-  -  24.9000 -  24.9000
-                -                24.9000        -                24.9000        

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรอืง 28
 ( 18 )

8 8 8  - 

ครงั 6
 ( 4 )

2 2 2  - 

ลา้นบาท 127.2993     24.9000      25.0000      25.0000        -              
ลา้นบาท 127.2993     24.9000      25.0000      25.0000        -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 127.2993    24.9000      25.0000      25.0000        -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรูแ้ละผลงานวจิยั
ทสีามารถนาํไปเป็นขอ้มูลอา้งองิในการจดัทาํแผนงาน
หรอืสามารถนาํผลจากการศึกษาวจิยัไปใชเ้ผยแพร่
เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพอืการพฒันา
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา

เชงิคุณภาพ : มกีารนาํเสนอผลงานวจิยั
ในเวทรีะหวา่งประเทศ
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. การส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

202,199,300 
202,199,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันานวตักรรม 24,900,000 
8.3.1  โครงการที 1 :  โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พอืยกระดบัมาตรฐาน

และพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทงัหลกันิติธรรม
ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 24,900,000 

 เพอืพฒันาองคค์วามรูด้า้นงานวจิยัและฐานขอ้มูลในประเด็นทเีกียวขอ้งกบัหลกันิตธิรรม
การป้องกนัอาชญากรรมและความยุตธิรรมทางอาญาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล 
และนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพของกระบวนการยุตธิรรมของประเทศทมีคีุณภาพ

 ประเทศไทย ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน และประเทศอนืๆ ทเีกียวขอ้ง
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พอืยกระดบั
             มาตรฐานและพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
             รวมทงัหลกันิติธรรมของประเทศไทยและประเทศ
             ในกลุ่มอาเซียน 24,900,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 24,900,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 24,900,000             บาท
1) โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พอืยกระดบัมาตรฐานและ
พฒันากระบวนการยุตธิรรมทางอาญา รวมทงัหลกันิตธิรรมของประเทศไทย
และประเทศในกลุม่อาเซยีน 24,900,000             บาท
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บาท

บาท
8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2565)
8.4.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-  -  112.0500 -  112.0500
-                -                45.7000        -                45.7000        

-                -                66.3500        -                66.3500        

1. การพฒันาศกัยภาพบคุลากรในกระบวนการยุตธิรรมของไทย
และภูมภิาคอาเซยีนดา้นการส่งเสรมิหลกันิตธิรรม 
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา และการป้องกนัอาชญากรรม

2. การเผยแพร่ แลกเปลยีนองคค์วามรู ้และการใหค้วามช่วยเหลอื
ทางเทคนิค รวมทงัเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
เพอืยกระดบักระบวนการยุตธิรรมทางอาญาตามหลกัมาตรฐานสากล

595,221,200 
595,221,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

8.4  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 112,050,000 
8.4.1  โครงการที 1 :  โครงการสง่เสรมิหลกันิติธรรม และยกระดบักระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาในประเทศไทยและภมิูภาค สอดคลอ้งตามมาตรฐาน
และบรรทดัฐานของสหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา 112,050,000 

 - เพอืผลกัดนัเชงินโยบายดว้ยการนาํองคค์วามรูท้มีเีป็นเครอืงมอืในการเสนอใหค้วามช่วยเหลอื
   ดา้นเทคนิค และใหค้าํปรกึษากบัหน่วยงานดา้นนโยบายและปฏบิตัทิงัภายในประเทศและในภูมภิาคอนื ๆ
   เพอืใหส้ามารถยกระดบัการทาํงานดา้นการป้องกนัอาชญากรรมและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา
   ใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแทจ้รงิ
 - เพอืพฒันาศกัยภาพบคุลากรไทยและต่างประเทศ โดยการเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นกระบวนการ
   ป้องกนัอาชญากรรมและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ผ่านการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารหรอืฝึกอบรม
   ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทงัแลกเปลยีนความคิดเหน็ในระดบัผูป้ฏบิตังิานทงัในระดบัประเทศและนานาชาติ
   รวมถงึการใหค้วามช่วยเหลอืในลกัษณะ Technical Assistance แก่ประเทศอนื ๆ ในภูมภิาค

 ประเทศไทย และประเทศอนืๆ ในภูมภิาค
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8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรอืง - 4 4 4 -

กจิกรรม 14
 ( 14 )

- - - -

ราย 800
( 978 )

- - - -

รอ้ยละ - 80 80 80 -

รอ้ยละ 20
( 20 )

- - - -

ลา้นบาท 268.1712     112.0500     109.5000     105.5000       -              
ลา้นบาท 268.1712       112.0500       109.5000       105.5000       -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 268.1712    112.0500    109.5000    105.5000      -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ประเด็นแนวนโยบาย องคค์วามรู ้
ทเีกียวขอ้งกบัหลกันิตธิรรม การป้องกนัอาชญากรรม
และกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 
ไดร้บัการส่งเสรมิ ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาและ
ถ่ายทอดสู่กลุม่เป้าหมายทงัในประเทศ และภูมภิาค

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมทสี่งเสรมิใหเ้กิด
การพฒันามาตรฐานดา้นการป้องกนัอาชญากรรม
ทางอาญาและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา และ
องคค์วามรูท้ไีดจ้ากกิจกรรมการส่งเสรมิมกีารนาํไป
เผยแพร่เพอืใหเ้กิดประโยชนเ์ชงิวชิาการหรอืนโยบาย

เชงิปรมิาณ : บคุลากรในกระบวนการยุตธิรรม
ทงัในและต่างประเทศ  ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ผ่านกิจกรรมส่งเสรมิองคค์วามรูท้เีกียวขอ้งกบั
หลกันิตธิรรมดา้นการป้องกนัอาชญากรรมทางอาญา
และกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา

เชงิคุณภาพ : กลุม่เป้าหมายมคีวามพงึพอใจใน
การจดักิจกรรมเพอืเผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู ้
ทเีกียวขอ้งกบัหลกันิตธิรรม การป้องกนัอาชญากรรม 
และกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : จาํนวนเครอืขา่ยผูท้มีสี่วนไดเ้สยี
ทงัในประเทศและต่างประเทศมอีตัราเพมิขนึ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสริมหลกันิติธรรม และยกระดบักระบวนการ
             ยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและภมิูภาค สอดคลอ้ง
             ตามมาตรฐานและบรรทดัฐานของสหประชาชาติว่าดว้ย
             การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 112,050,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 112,050,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 112,050,000           บาท
1) โครงการสรา้งเครือข่ายและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรดา้นการส่งเสริม
หลกันิตธิรรม กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา และการป้องกนัอาชญากรรม
ตามมาตรฐานและบรรทดัฐานสหประชาชาติ 45,700,000             บาท

2) โครงการเผยแพร่องคค์วามรูเ้พอืส่งเสริมหลกันิตธิรรม กระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญา และการป้องกนัอาชญากรรม ตามมาตรฐานและ
บรรทดัฐานสหประชาชาติ 66,350,000             บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละเฉลีย่ของแรงงานทกุกลุม่เป้าหมาย

มงีานทาํไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 65

- ตวัชี้วดั : ผลติภาพแรงงาน ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 2.5 ต่อปี รอ้ยละ 2.5

- ตวัชี้วดั : อนัดบัความสามารถดา้นประสทิธภิาพแรงงาน อนัดบั 62

(2) ผลสมัฤทธิ์ : แรงงานมศีกัยภาพ มทีกัษะอาชพี 

และมงีานทาํเพิม่ขึ้น

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : แรงงานไทยมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น

-   -   

แรงงานมศีกัยภาพสูงและมคุีณภาพชวีติทีด่ี

1. เพิม่ศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบการ ใหพ้รอ้มรบักบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง

และใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ

2. คุม้ครองและส่งเสรมิใหแ้รงงานมคีวามม ัน่คงในการทาํงาน มหีลกัประกนั และมคุีณภาพชวีติทีด่ี

3. เสรมิสรา้งองคก์รธรรมาภบิาล

4. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอย่างบูรณาการ เพือ่การบรหิารจดัการ

และใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ

5. ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นแรงงานระหว่างประเทศ

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

52,594,333,600               72,069,938,500               

บาท



- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของสถานประกอบกจิการทีป่ฏบิตัถิกูตอ้ง

ตามกฎหมายแรงงาน

รอ้ยละ 93

- ตวัชี้วดั : อตัราการประสบอนัตรายจากการทาํงานลดลง

จากปีทีผ่่านมา

รอ้ยละ 5

- ตวัชี้วดั : สดัสว่นแรงงานทีอ่ยู่ในระบบประกนัสงัคม

ต่อกาํลงัแรงงานรวมเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 1.3

(3) ผลสมัฤทธิ์ : แรงงานไทยไดร้บัการคุม้ครองและมหีลกัประกนั

ทางสงัคมเพิม่ขึ้น

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติ

ดา้นความม ัน่คง

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการ

ปญัหาแรงงานต่างดา้วและ

การคา้มนุษย์

        8.5000 

- แผนงานบูรณาการป้องกนั

 ปราบปราม และบาํบดัรกัษา

ผูต้ิดยาเสพติด

      20.4638 

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

ความม ัน่คงแห่งชาติ

เพือ่การพฒันาประเทศ

สูค่วามม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

      12.0400 

- แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการ

ปญัหาแรงงานต่างดา้วและ

การคา้มนุษย์

      96.2711 

- แผนงานบูรณาการป้องกนั

 ปราบปราม และบาํบดัรกัษา

ผูต้ิดยาเสพติด

      13.2375 

การต่างประเทศ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสริม

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

        0.6280 

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

ความม ัน่คงแห่งชาติ

เพือ่การพฒันาประเทศ

สูค่วามม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสริม

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

      20.0000 

ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอื

ระหวา่งประเทศเพือ่การ

พฒันา

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสริม

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

        0.8000 

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

ความม ัน่คงแห่งชาติ

เพือ่การพฒันาประเทศ

สูค่วามม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบุคลากรภาครฐั      318.8766 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการ

สรา้งความสามารถในการ

แข่งขนั

อตุสาหกรรมและบริการ

แห่งอนาคต

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา

อตุสาหกรรมและบริการ

แห่งอนาคต

      78.0828 

การท่องเที่ยว ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้

จากการท่องเทีย่ว

      21.8320 

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณและ

แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบ

โลจสิติกส ์และดจิทิลั

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา

ดา้นคมนาคมและระบบ

โลจสิติกส ์

      23.1360 

ผูป้ระกอบการและวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุคใหม่

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา

ผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

      42.1974 

เขตเศรษฐกิจพเิศษ ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการเขตพฒันา

พเิศษภาคตะวนัออก

        5.8652 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค

เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

     112.4360 

- แผนงานบูรณาการเขตพฒันา

พเิศษภาคตะวนัออก

      85.6500 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการ

พฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

การพฒันาศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา

และเสริมสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

ศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ

     443.4224 

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา

และเสริมสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสริมสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

  1,046.8410 

- แผนงานบุคลากรภาครฐั      931.6662 

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา

และเสริมสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานบุคลากรภาครฐั      928.8420 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการ

สรา้งโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม

พลงัทางสงัคม ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

- แผนงานบูรณาการ

เตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบั

สงัคมสูงวยั

      23.0477 

ความเสมอภาคและ

หลกัประกนัทางสงัคม

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

- แผนงานบูรณาการ

เตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบั

สงัคมสูงวยั

      22.1400 

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเป็นธรรมและ

ลดความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตรส์รา้ง

หลกัประกนัทางสงัคม

 65,722.7587 

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตรส์รา้ง

หลกัประกนัทางสงัคม

      65.6413 

การวจิยัพฒันานวตักรรม ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วจิยั และนวตักรรม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยั

และพฒันานวตักรรม

        1.1340 
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเป็นธรรมและ

ลดความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่

สนบัสนุนดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

      10.6896 

- แผนงานบุคลากรภาครฐั      932.6843 

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

     258.3941 

- แผนงานบุคลากรภาครฐั       18.2378 

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร

จดัการในภาครฐั 

การป้องกนัการทุจริต

ประพฤติมชิอบและ

ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

- แผนงานบุคลากรภาครฐั      740.7848 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการ

ภาครฐั

การบริการประชาชนและ

ประสทิธิภาพภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการ

ภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

บริการประชาชนและการพฒันา

ประสทิธิภาพภาครฐั

      44.6429 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วจิยั และนวตักรรม

ยุทธศาสตรด์า้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการ

ภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

บริการประชาชนและการพฒันา

ประสทิธิภาพภาครฐั

      15.8091 

การต่อตา้นการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการ

ภาครฐั

- แผนงานบูรณาการต่อตา้น

การทุจริตและประพฤติมชิอบ

        3.1862 

รวมทัง้สิ้น  72,069.9385 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 52,594.3336   72,069.9385   73,316.0598   74,294.0057   76,510.1665   

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 52,594.3336   72,069.9385   73,316.0598   74,294.0057   76,510.1665   

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

1. ปญัหาและผลกระทบต่อความมัน่คงในภาคแรงงาน

ไดร้บัการป้องกนัและแกไ้ข

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบกิจการ

มรีะบบการจดัการในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

แห่ง 8,040 8,390 8,740 9,090 9,390

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : บรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว

ใหเ้ขา้สู่ระบบการทาํงานที่ถกูกฎหมาย

คน 1,058,300 1,068,800 1,075,600 1,079,400 1,083,200

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็ในการ

ขบัเคลือ่นการป้องกนัการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

แห่ง 85 85 87 89 91

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูท้ี่สาํเรจ็การฝึกอบรม

ฝีมอืแรงงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถ

ประกอบอาชพีหรอืมรีายได ้

รอ้ยละ -                60 60 60 60

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 496.4355      469.3890      491.1448      508.6320      510.4458      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

2. สรา้งความสมัพนัธ ์ความร่วมมือ และความมัน่คง

ดา้นแรงงานระหว่างประเทศ

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนความร่วมมอืดา้นแรงงาน

ระหว่างประเทศ

เรื่อง 2                3 3 3 3

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 25.4500        21.4280        20.0000        20.0000        20.0000        

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

3. แรงงานมีความพรอ้ม มีศกัยภาพ ไดร้บั

ความคุม้ครองเพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิ

ทุกภาคสว่น

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบกิจการ

ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษเขา้สู่ระบบมาตรฐาน

แรงงานไทยไม่นอ้ยกว่า

แห่ง -                50 55 60 65

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานต่างดา้วไดร้บั

อนุญาตทาํงานในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

คน 50,000 90,000 100,000 110,000 120,000

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประสทิธภิาพการผลติ

ของปจัจยัดา้นแรงงานเพิม่ขึ้นเฉลีย่ไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ

ต่อปี

-                5 5 5 5

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 337.6694      369.1994      234.1505      191.1531      12.6881        

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. ผลงานวจิยั หรอืนวตักรรมเพือ่การพฒันา

หรอืแกไ้ขปญัหาดา้นแรงาน

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานวจิยั หรอืนวตักรรม

เพือ่พฒันา หรอืแกไ้ขปญัหาแรงงาน

เรื่อง -                1 -                -                -                

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                1.1340         -                -                -                

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. ประชาชนวยัแรงงาน มีศกัยภาพสูง มีงานทํา

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

และสามารถดูแลครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนบุตรของแรงงานไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ

คน 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประสทิธภิาพการผลติของปจัจยั

ดา้นแรงงานเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ

ต่อปี

-                5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละเฉลีย่ของแรงงาน

ทุกกลุม่เป้าหมายมงีานทาํไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ -                65 67 69 71

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,553.1388    3,350.7716    3,239.6914    3,302.8003    3,381.0668    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

6. ผูสู้งอายุมีทกัษะ มีงานทําที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวติ

ที่ดี

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูสู้งอายุที่ไดร้บัการพฒันา

ทกัษะ ส่งเสรมิการมงีานทาํ และไดร้บัสวสัดกิาร

ดา้นแรงงาน

คน 56,190 54,110 64,600 65,500 66,400

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 45.0959        45.1877        45.1877        45.1877        5.7492         

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

7. แรงงานในและนอกระบบมีหลกัประกนัทางสงัคม

ไดร้บัความคุม้ครอง มีความปลอดภยั และมีคณุภาพ

ชีวติที่ดี

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานที่ไดร้บั

ความคุม้ครองในระบบประกนัสงัคม (ทุกมาตรา)

ลา้นคน 15.16 16.99 18.19 18.65 19.18

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานในระบบและ

นอกระบบไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน

คน 1,678,400 1,752,400 1,802,400 1,852,400 1,902,400

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : อตัราการประสบอนัตราย

จากการทาํงานลดลงจากปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 48,117.7223   67,749.1906   69,282.6992   70,223.0464   72,580.2166   

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร และการบรหิารจดัการ

ดา้นแรงงานเพิม่ข้ึนดว้ยระบบดิจทิลั

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบการใหบ้รกิาร

และการบรหิารจดัการดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น

ระบบ 1                2 -                -                -                

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.0569        60.4520        -                -                -                

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

9. หน่วยงานสงักดักระทรวงแรงงานมีธรรมาภบิาล

ปลอดการทุจรติประพฤติมิชอบ

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : คะแนนเฉลีย่การประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 85 85 86 87 -                

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.7648         3.1862         3.1862         3.1862         -                

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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6. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - กลุม่งบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง

ดา้นการสรา้ง

ความสามารถ

ในการแข่งขนั

ดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ

เติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั

สมดุลและพฒันา

ระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั

รายการค่า

ดําเนินการภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 72,069.9385      490.8170          369.1994          3,350.7716       67,795.5123      -                 63.6382           -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 3,871.0917        318.8766          -                 1,860.5082        1,691.7069        -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 67,735.5322      126.1991          -                 1,490.2634        66,058.6177      -                 60.4520           -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 463.3146          45.7413           369.1994          -                 45.1877           -                 3.1862             -               

ส่วนราชการ 72,008.8184      490.8170          369.1994          3,350.7716       67,734.3922      -                 63.6382           -               

1. สาํนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 1,185.6519       29.5918           -                 1,097.5414       10.6896           -                 47.8291           -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 512.8623          -                 -                 512.8623          -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 649.1396          9.1280             -                 584.6791          10.6896           -                 44.6429           -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 23.6500           20.4638           -                 -                 -                 -                 3.1862             -               

2. กรมการจดัหางาน 1,249.6216       380.0384          27.2052           823.8372          18.5408           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 737.6805          318.8766          -                 418.8039          -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 466.1951          61.1618           -                 405.0333          -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 45.7460           -                 27.2052           -                 18.5408           -                 -                 -               

3. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 1,800.9404       32.0400           334.8423          1,411.9181       22.1400           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 928.8420          -                 -                 928.8420          -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 503.0761          20.0000           -                 483.0761          -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 369.0223          12.0400           334.8423          -                 22.1400           -                 -                 -               

4. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 1,117.1615       49.1468           7.1519             17.4749           1,027.5788       -                 15.8091           -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 740.7848          -                 -                 -                 740.7848          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 351.4804          35.9093           -                 17.4749           282.2871          -                 15.8091           -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 24.8963           13.2375           7.1519             -                 4.5069             -                 -                 -               

5. สาํนักงานประกนัสงัคม 66,655.4430      -                 -                 -                 66,655.4430      -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 932.6843          -                 -                 -                 932.6843          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 65,722.7587      -                 -                 -                 65,722.7587      -                 -                 -               

องคก์ารมหาชน 61.1201           -                 -                 -                 61.1201           -                 -                 -               

1. สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

(องคก์ารมหาชน)

61.1201           -                 -                 -                 61.1201           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 18.2378           -                 -                 -                 18.2378           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 42.8823           -                 -                 -                 42.8823           -                 -                 -               

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จาํแนกตามยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 4.2788        5.1346        5.1346        -               -               

รวมทัง้สิ้น 4.2788        5.1346        5.1346        -               -               

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : แรงงานไทยในต่างประเทศไดร้บับริการ

คุม้ครองสทิธิประโยชน์

คน 380,000

- ตวัชี้วดั : แรงงานมรีายไดเ้ฉลีย่เพิม่ขึ้น คนละ บาท/คน/ปี 3,000

(1) ผลสมัฤทธิ์ : แรงงานมผีลติภาพสูงและคุณภาพชวีติดี

จากการบริหารจดัการดา้นแรงงานทีม่ปีระสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนวยัแรงงานทีข่อรบับริการ

ดา้นแรงงาน

ราย 573,875

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

-   -   

องคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการประสานและขบัเคลือ่นนโยบายดา้นแรงงาน

1. ศึกษา วเิคราะห ์จดัทาํขอ้มลู เพือ่ใชใ้นการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทาง

และแผนปฏบิตัริาชการ เพือ่ผลสมัฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน

2. พฒันายุทธศาสตรก์ารบริหารของกระทรวงแรงงาน จดัสรรและบริหารทรพัยากรของกระทรวงแรงงาน

เพือ่ใหเ้กดิการประหยดั คุม้ค่า และมุง่ผลสมัฤทธิ์

3. กาํกบั เร่งรดั ตดิตาม และประเมนิผล การตรวจราชการกระทรวงและรบัเรื่องราวรอ้งทกุข ์

รวมท ัง้ประสานการปฏบิตังิานของส่วนราชการในสงักดักระทรวงแรงงาน

4. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สารประชาสมัพนัธ ์การต่างประเทศ และพฒันาปรบัปรุง

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งใหท้นัสมยั

5. ส่งเสริมการวเิคราะห ์วจิยั ภาวะเศรษฐกจิแรงงานและสงัคม การพฒันาค่าจา้งและรายไดข้องประเทศ

และงานดา้นการแรงงาน

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

กระทรวงแรงงาน

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

1,252,899,800                1,185,651,900                



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,252.8998     1,185.6519     1,136.6730     1,139.7796     1,131.6960     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,252.8998     1,185.6519     1,136.6730     1,139.7796     1,131.6960     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. แรงงานไดร้บัการสง่เสรมิและบรหิารจดัการ

ใหม้ีความมัน่คงในการดํารงชีวติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานกลุม่เป้าหมาย

ในสถานประกอบการที่มลูีกจา้งตํา่กว่า 10 คน ลงมา

ไดร้บัการส่งเสรมิป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ไม่ตํา่กว่า

คน 13,170 - - - -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบการ

ที่มลูีกจา้งตํา่กว่า 10 คน ลงมาที่ไดร้บัการส่งเสรมิ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

แห่ง - 4,390 4,390 4,390 -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็

ของการนาํกลไกเชงินโยบายในการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสู่การปฏบิตัิ

รอ้ยละ 85 90 95 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 36.8768       28.9638       32.0570       32.0570       11.5932       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือดา้นแรงงาน

ระหว่างประเทศมีความเขม้แข็ง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลการประชมุระดบัภมูภิาค

ไตรภาคีเพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกบัหุน้ส่วน

ทางสงัคม

เรื่อง 2 1 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ของการจดั

ประชมุ ระดบัที่

ระดบัที่ 5 5 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.4500        0.6280        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชาชนวยัแรงงานไดร้บับรกิารและบรหิาร

จดัการดา้นแรงงานอย่างท ัว่ถงึและมีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนวยัแรงงาน

ที่ขอรบับรกิารดา้นแรงงาน

ราย 570,625 573,875 577,125 580,375 583,625

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนยุทธศาสตร ์แผน 

และขอ้เสนอ

เรื่อง 28 28 28 28 28

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานไทย

ในต่างประเทศทีไ่ดร้บัการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์

คน 353,500 380,000 380,000 380,000 380,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกาํลงัแรงงานไดร้บั

การเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

คน 15,992 16,790 38,000 38,000 38,000

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวน

กลุม่เป้าหมายที่จดัส่งไดร้บัการบรรจงุาน 

และ/หรอืผ่านการพฒันาทกัษะฝีมอื และ/หรอื

ไดร้บัสทิธปิระโยชนต์ามกฎหมาย

รอ้ยละ 41 41 41 41 41

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของยุทธศาสตร ์แผน 

และขอ้เสนอสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินงาน

ดา้นการจดัการแรงงานของหน่วยงานในสงักดั

กระทรวงแรงงาน

รอ้ยละ 87 87 87 87 87

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สดัส่วนความสาํเรจ็ในการ

ติดตามคุม้ครองสทิธปิระโยชนแ์รงงานไทย

ในต่างประเทศต่อจาํนวนขอ้รอ้งทุกข ์

รอ้ยละ 77 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : แรงงานมรีายไดเ้ฉลีย่เพิม่ขึ้น

คนละ

บาท/

คน/ปี

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

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,199.8434   1,097.5414   1,090.7402   1,093.8468   1,109.4132   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. การใหบ้รกิารและบรหิารจดัการดา้นแรงงาน

ดว้ยระบบดิจทิลัอย่างมีประสทิธภิาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การบรหิารจดัการดา้นแรงงาน

โดยใชร้ะบบดจิทิลัและเทคโนโลยสีมยัใหม่

ระบบ - 1 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ในการ

พฒันาการบรหิารจดัการดา้นแรงงานโดยใชร้ะบบ

ดจิทิลัและเทคโนโลยสีมยัใหม่ ระดบั

ระดบั - 5 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               44.6429       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. หน่วยงานสงักดักระทรวงแรงงานมีธรรมาภบิาล

ปลอดการทุจรติประพฤติมิชอบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนบุคลากร/ประชาชน

ที่เขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่

คน 1,100 750 800 800 -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการ/

กิจกรรมทีแ่ลว้เสรจ็ตามแผนที่กาํหนด

รอ้ยละ 63 63 65 65 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.7648        3.1862        3.1862        3.1862        -                 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน

พกิารไดร้บัการจดัการอย่างมีคุณภาพเพือ่ยกระดบั

คุณภาพชีวติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานนอกระบบ

แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพกิารไดร้บั

การส่งเสรมิคุม้ครองและพฒันา

คน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของแรงงานนอกระบบ

เชงิปรมิาณไดร้บัการคุม้ครองหรอืมงีานทาํ

รอ้ยละ 4 4 4 4 4

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.9648        10.6896       10.6896       10.6896       10.6896       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 4.2788       5.1346       5.1346       -              -              

1. ผลผลติ : ยุทธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ 

และระบบการบรหิารจดัการแรงงาน

1 4.2788         5.1346         5.1346         -                -                

รวมทัง้สิ้น 1 4.2788       5.1346       5.1346       -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  4,278,800  บาท

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ 3,186,200                        

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 10,689,600                       

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 44,642,900                       

          หน่วย : ลา้นบาท 

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 23,650,000                   

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 20,463,800                       

แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 8,500,000                        

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 628,000                          

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 151,329,000                     

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 512,862,300                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 649,139,600                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 433,350,100                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 453.8637     352.8901        96.8950         37.6003         244.4028        1,185.6519     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 453.8637     58.9986         -                 -                 -                 512.8623        

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-               293.8915        52.2521         37.6003         49.6062         433.3501        

ผลผลติที่ 1 : ประชาชนวยัแรงงานในพื้นที่

ไดร้บับรกิารดา้นแรงงาน

             -          106.1903          25.5828                -             6.9653        138.7384 

ผลผลติที่ 2 : ยุทธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ 

และระบบการบรหิารจดัการแรงงาน

             -          144.4287          26.5763          37.6003          33.5409        242.1462 

ผลผลติที่ 3 : การส่งเสรมิขยายตลาด

และคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

             -            43.2725           0.0930                -             9.1000          52.4655 

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

-               -                 -                 -                 8.5000          8.5000          

โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่นกลไก

เชงินโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสู่การปฏบิตัิ

             -                  -                  -                  -             8.5000           8.5000 

4. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธ ์

ระหว่างประเทศ

-               -                 -                 -                 0.6280          0.6280          

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศดา้นแรงงาน

             -                  -                  -                  -             0.6280           0.6280 

5. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ

-                 -                 -                 -                 151.3290        151.3290        

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การใหบ้รกิารดา้นแรงงานระดบัพื้นที่

             -                  -                  -                  -            86.0320          86.0320 

โครงการที่ 2 : โครงการแกไ้ขปญัหา

ความเดอืดรอ้นดา้นอาชพี

             -                  -                  -                  -            65.2970          65.2970 

6. แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุน

ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

-               -                 -                 -                 10.6896         10.6896         

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการ

แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 

และแรงงานพกิาร

             -                  -                  -                  -             3.5554           3.5554 

โครงการที่ 2 : โครงการบรหิารจดัการ

แรงงานนอกระบบเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

             -                  -                  -                  -             7.1342           7.1342 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

7. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิาร

ประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

-               -                 44.6429         -                 -                 44.6429         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการบรหิาร

จดัการดา้นแรงงานโดยใชร้ะบบดจิทิลั

และเทคโนโลยสีมยัใหม่

             -                  -            44.6429                -                  -            44.6429 

8. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม 

และบําบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

-               -                 -                 -                 20.4638         20.4638         

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ในสถานประกอบการ

             -                  -                  -                  -            20.4638          20.4638 

9. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ

-               -                 -                 -                 3.1862          3.1862          

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้ง

ธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทุจรติ

ประพฤติมชิอบ

             -                  -                  -                  -             3.1862           3.1862 
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

535.4253         512.8623         532.4773         553.2336         575.1982         

535.4253         512.8623         532.4773         553.2336         575.1982         

467.4503         453.8637         473.4787         494.2350         516.1996         

67.9750           58.9986           58.9986           58.9986           58.9986           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           512,862,300 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 512,862,300 บาท

1. งบบคุลากร 453,863,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 368,778,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 321,031,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 47,746,900             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 40,562,200             บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 44,523,000             บาท

2. งบดาํเนินงาน 58,998,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,998,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 46,174,500             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร 3,500,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 144,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 234,000                บาท

(5) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตีาํแหน่งหนา้ทีป่ระจาํอยู่ในต่างประเทศ 2,600,000              บาท

(6) เงนิพเิศษจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของสาํนกัราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีทอ้งถิน่ 4,821,100              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,450,400              บาท

(8) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 74,600                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

106.1903    25.5828      -              6.9653       138.7384    

67.1897        -                -                6.9653         74.1550        

39.0006        25.5828        -                -                64.5834        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 253,925 253,925 253,925 253,925 253,925

 ( 230,771 )

ราย 273,000 276,250 279,500 282,750 286,000

 ( 326,208 )

รอ้ยละ 41 41 41 41 41

 ( - )

ลา้นบาท 145.6146       138.7384       122.0689       114.4192       113.1556       

ลา้นบาท 145.6146       138.7384       122.0689       114.4192       113.1556       

ลา้นบาท 105.8632      106.1903      115.1036      107.4539      106.1903      

ลา้นบาท 25.2496        25.5828        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 14.5018        6.9653         6.9653         6.9653         6.9653         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บับรกิารดา้นแรงงาน

ผ่านศูนยบ์รกิารร่วมกระทรวงแรงงาน 

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนวยัแรงงานที่ไดร้บั

การคดักรอง เพือ่ส่งต่อตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนวยัแรงงานทีข่อรบั

บรกิารดา้นแรงงาน ผ่านอาสาสมคัรแรงงาน  

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ประสานการใหบ้รกิารดา้นแรงงาน

2. บรหิารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชมุชน

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                     433,350,100 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ประชาชนวยัแรงงานในพื้นที่ไดร้บับรกิารดา้นแรงงาน                     138,738,400 

- เพือ่จดับรกิารดา้นแรงงานใหเ้ขา้ถงึประชาชนในระดบัพื้นที ่ทาํใหป้ญัหาหรอืความตอ้งการดา้นแรงงานของประชาชน

  ไดร้บัการดาํเนินการหรอืแกไ้ข

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ประชาชนวยัแรงงานในพื้นที่ไดร้บับรกิารดา้นแรงงาน 138,738,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 106,190,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 97,440,300             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,705,900              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 52,236,000             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,502,100              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 179,800                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,082,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 23,259,300             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,576,200              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 2,109,400              บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,362,600              บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 5,483,800              บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 528,200                บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 215,000                บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 100,000                บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 100,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,750,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,800,000              บาท

(2) ค่าประปา 200,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,250,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 500,000                บาท

2. งบลงทนุ 25,582,800             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,582,800             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 25,155,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 24,326,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 12,829,600             บาท

รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ สาํนกังานแรงงาน

    จงัหวดัชยัภมู ิตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 คนั 1,057,400              บาท
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(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ สาํนกังานแรงงาน

    จงัหวดัแพร่ ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,057,400              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ สาํนกังานแรงงาน

    จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ู

    จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู1 คนั 1,057,400              บาท

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ สาํนกังานแรงงาน

    จงัหวดัเชยีงราย ตาํบลรมิกก อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 คนั 1,057,400              บาท

(6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ สาํนกังานแรงงาน

    จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 

    จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 คนั 1,057,400              บาท

(7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ สาํนกังานแรงงาน

    จงัหวดัตาก ตาํบลหนองหลวง อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 คนั 1,057,400              บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

    2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

    สาํนกังานแรงงานจงัหวดัขอนแก่น ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น 

    จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,288,000              บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

    2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

    สาํนกังานแรงงานจงัหวดับรุรีมัย ์ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมอืงบรุรีมัย ์

    จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 1,288,000              บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

     2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

     สาํนกังานแรงงานจงัหวดัลาํพนู ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมอืงลาํพนู

     จงัหวดัลาํพนู 1 คนั 1,288,000              บาท
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(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

     2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

     สาํนกังานแรงงานจงัหวดัหนองคาย ตาํบลหนองกอมเกาะ 

     อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 283,100                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 283,100                บาท

รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารเกษตร 32,100                  บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 32,100                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 513,800                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 513,800                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 427,800                บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 427,800                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 427,800                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 6,965,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืข่ายอาสาสมคัรแรงงานเพือ่บูรณาการ

   ภารกจิของกระทรวงแรงงาน 6,965,300              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

144.4287    26.5763      37.6003      33.5409      242.1462    

5.5240         -                -                16.6248        22.1488        

56.3169        5.3012         -                -                61.6181        

57.0238        21.2751        -                -                78.2989        

25.5640        -                37.6003        16.9161        80.0804        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 28 28 28 28 28

 ( - )

รอ้ยละ 87 87 87 87 87

 ( - )

ลา้นบาท 291.2598       242.1462       228.9757       218.9757       213.8411       

ลา้นบาท 291.2598       242.1462       228.9757       218.9757       213.8411       

ลา้นบาท 146.4574      144.4287      145.2845      145.2845      140.1499      

ลา้นบาท 69.9903        26.5763        -                -                -                

ลา้นบาท 37.6404        37.6003        40.1503        40.1503        40.1503        

ลา้นบาท 37.1717        33.5409        43.5409        33.5409        33.5409        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของยุทธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ

ที่ผ่านความเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนยุทธศาสตร ์แผน และขอ้เสนอ

รวมทัง้สิ้น

1. ศึกษา วเิคราะห ์วจิยั และการเตือนภยัดา้นแรงงาน

2. อาํนวยการ บรหิารจดัการ และพฒันาดา้นแรงงาน

3. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

4. จดัทาํขอ้เสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนดา้นแรงงาน 

ท ัง้ในและต่างประเทศ และติดตามประเมนิผลการดาํเนินงาน

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ยุทธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบรหิารจดัการแรงงาน                     242,146,200 

- เพือ่พฒันานโยบาย ยุทธศาสตร ์ขบัเคลือ่น กาํกบัติดตามประเมนิผล ตลอดจนอาํนวยการบรหิารจดัการดา้นแรงงาน

  ใหเ้กิดประสทิธผิล

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบรหิารจดัการแรงงาน 242,146,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 144,428,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 108,172,100           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 103,893,300            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 4,033,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 2,499,600              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 6,010,200              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 4,536,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,590,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 889,700                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 965,200                บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,500,000              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 60,028,000             บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,645,000              บาท

(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร 2,534,200              บาท

(12) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 36,000                  บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,568,600              บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 559,800                บาท

(15) ค่าขนยา้ย 500,000                บาท

(16) วสัดสุาํนกังาน 3,553,600              บาท

(17) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 334,000                บาท

(18) วสัดงุานบา้นงานครวั 453,000                บาท

(19) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 100,000                บาท

(20) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 120,000                บาท

(21) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 196,800                บาท

(22) วสัดคุอมพวิเตอร์ 240,000                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตส์่วนกลาง 4,278,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,140,100             บาท

เงนิงบประมาณ 26,140,100             บาท

ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 6,457,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,134,600              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,278,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,134,600              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,134,600              บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 36,256,600             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,110,000              บาท

(2) ค่าประปา 250,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,968,800              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 402,000                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 26,525,800             บาท

2. งบลงทนุ 26,576,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,576,300             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 26,576,300             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 2,355,200              บาท

(1) โครงการจดัหาครภุณัฑเ์ครือ่งปรบัอากาศทดแทน

    ของสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 

    หน่วยปฏบิตักิลาง สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน แขวงดนิแดง 

    เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 2,355,200              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,576,000              บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

    2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

    หน่วยปฏบิตักิลาง สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน แขวงดนิแดง 

    เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 2 คนั 2,576,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,275,100             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 82,800                  บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) โครงการจดัหาครภุณัฑค์อมพวิเตอรเ์พือ่ทดแทนใหห้น่วยงานในสงักดั

    สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 หน่วยปฏบิตักิลาง

    สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

    กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 2,625,700              บาท

(3) โครงการประชมุทางไกลผ่านเครอืข่ายความเรว็สูงสาํหรบัหน่วยงานภมูภิาค

    ปีงบประมาณ 2563 หน่วยปฏบิตักิลาง สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

    แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 18,566,600             บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส ์และโทรคมนาคม 370,000                บาท

(1) ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส ์และโทรคมนาคม

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

370,000                บาท

  รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 37,600,300             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,600,300             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization : ILO) 37,459,400             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุรายปีกรอบความร่วมมอืกระบวนการโคลมัโบ (Colombo Process) 140,900                บาท
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4. งบรายจา่ยอืน่ 33,540,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 8,800,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปตรวจนเิทศสาํนกังานแรงงานไทยในต่างประเทศ 1,525,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายสาํรวจขอ้มลูความตอ้งการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 1,904,800              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํบทวเิคราะหก์ารรายงานสถานการณ์และดชันชีี้วดัภาวะแรงงานจงัหวดั 14,720,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิคนพกิารทาํงานในหน่วยงานภาครฐั 360,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

   ในการถ่ายทอดยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิตัิ 272,900                บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการทบทวนแผนปฏบิตัริาชการสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 333,400                บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัทาํแผนพฒันาแรงงานระดบัจงัหวดั (พ.ศ. 2563 - 2565) 1,953,000              บาท

9) ค่าใชจ่้ายโครงการทบทวนแผนปฏบิตักิารดา้นแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 

   และจดัทาํแผนปฏบิตักิารดา้นแรงงาน (พ.ศ.2566 - 2570) 1,781,800              บาท

10) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัจา้งทีป่รกึษาเพือ่จดัทาํรายงานฉบบัแรกของอนุสญัญา

    และพธิสีาร ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 1,890,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

43.2725      0.0930       -              9.1000       52.4655      

40.9073        0.0930         -                4.2000         45.2003        

2.3652         -                -                4.9000         7.2652         

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 353,500 380,000 380,000 380,000 380,000

 ( 474,131 )

เรื่อง 2 2 2 2 2

 ( - )

รอ้ยละ 77

 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 69.1146        52.4655        52.3725        52.3725        52.3725        

ลา้นบาท 69.1146        52.4655        52.3725        52.3725        52.3725        

ลา้นบาท 50.8728        43.2725        43.2725        43.2725        43.2725        

ลา้นบาท 7.0738         0.0930         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 11.1680        9.1000         9.1000         9.1000         9.1000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ไดร้บั

การคุม้ครองสทิธปิระโยชน ์ 

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้ตกลง ขอ้แนะที่ไดเ้จรจา

ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

เชงิคุณภาพ : สดัส่วนความสาํเรจ็ในการติดตาม

คุม้ครองสทิธปิระโยชนแ์รงงานไทยในต่างประเทศ

ต่อจาํนวนขอ้รอ้งทุกข ์

1. คุม้ครองสทิธปิระโยชนแ์รงงานไทยในต่างประเทศ

2. ขยายและรกัษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                      52,465,500 

- เพือ่ขยายตลาดแรงงานเพิม่โอกาสใหแ้รงงานไทยไปทาํงานต่างประเทศ ตลอดจนคุม้ครองแรงงานไทยที่ทาํงาน

  อยู่ในต่างประเทศใหไ้ดร้บัการปฏบิตัิตามสญัญาจา้งและกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ อย่างถกูตอ้ง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  การสง่เสรมิขยายตลาดและคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การสง่เสรมิขยายตลาดและคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 52,465,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 43,272,500            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,047,500            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,023,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 450,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,691,700              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 263,000                บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 12,961,100            บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 7,474,500              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 203,100                บาท

(9) ค่ารบัรองและพธีิการ 1,320,000              บาท

(10) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 585,500                บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 100,000                บาท

(12) ค่าขนยา้ยสาํหรบัขา้ราชการทีค่รบวาระประจาํการในต่างประเทศ 9,399,300              บาท

(13) วสัดุสาํนกังาน 624,800                บาท

(14) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 911,500                บาท

(15) วสัดุงานบา้นงานครวั 200,000                บาท

(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 200,000                บาท

(17) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 180,000                บาท

(18) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 260,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,225,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,480,000              บาท

(2) ค่าประปา 80,000                 บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,180,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 485,000                บาท

2. งบลงทุน 93,000                 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 93,000                 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 93,000                 บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 93,000                 บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 93,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 9,100,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 4,900,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทนายความเพือ่คุม้ครองสทิธิประโยชนแ์รงงานไทยในต่างประเทศ 300,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพชีวติในการทาํงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ 300,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งการทาํงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ 3,600,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              8.5000       8.5000       

-                -                -                8.5000         8.5000         

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 1

 ( - )

1 1 1 1

รอ้ยละ 85

 ( - )

90 95 100 100

ลา้นบาท 41.8687        8.5000         11.5932        11.5932        11.5932        

ลา้นบาท 41.8687        8.5000         11.5932        11.5932        11.5932        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 41.8687        8.5000         11.5932        11.5932        11.5932        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยนบั

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : ประเทศไทยมกีลไกเชงินโยบายที่สามารถ

ใชข้บัเคลือ่นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์

ดา้นแรงงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็ของการนาํกลไก

เชงินโยบาย ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสู่การปฏบิตัิ

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. ขบัเคลือ่นกลไกเชงินโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสู่การปฏบิตัิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

8.3  แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                        8,500,000 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการขบัเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสูก่ารปฏบิตัิ

                       8,500,000 

- เพือ่ขบัเคลือ่นกลไกเชงินโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานใหเ้กิดผลในทางปฏบิตัิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

 ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

                    85,148,300 

                    85,148,300 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นกลไกเชิงนโยบายในการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสูก่ารปฏบิตัิ 8,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิโครงการขบัเคลือ่นกลไกเชงินโยบายในการป้องกนัและแกไ้ข

   ปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสู่การปฏบิตัิ 8,500,000              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              0.6280       0.6280       

-                -                -                0.6280         0.6280         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 2

 ( - )

1   -   -   - 

ระดบัที่ 5

 ( - )

5   -   -   - 

ลา้นบาท 5.4500         0.6280         -                -                -                

ลา้นบาท 5.4500         0.6280         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 5.4500         0.6280         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยนบั

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : ผลการประชมุระดบัภมูภิาคไตรภาคี

เพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกบัหุน้ส่วนทางสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัประชมุ

ระดบัที่

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. จดัประชมุระดบัภมูภิาคไตรภาคีเพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม

กบัหุน้ส่วนทางสงัคม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

8.4  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ                          628,000 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศดา้นแรงงาน                          628,000 

- เพือ่จดัการประชมุแลกเปลีย่นความคิดเหน็ แนวปฏบิตัิที่ดเีกี่ยวกบัประเดน็ปญัหาดา้นแรงงานและทศิทางในอนาคต

  ดา้นแรงงานของอาเซยีน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

 ส่วนกลาง

                     6,078,000 

                     6,078,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศดา้นแรงงาน 628,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 628,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัประชมุระดบัภมูภิาคไตรภาคเีพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม

   กบัหุน้ส่วนทางสงัคม 628,000                บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     11  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2566)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              86.0320      86.0320      

-                -                -                86.0320        86.0320        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 380 380 380 380 380

 ( 380 )

รอ้ยละ 85

 ( - )

85 85 85 85

ลา้นบาท 769.8722       86.0320        86.0320        86.0320        86.0320        

ลา้นบาท 769.8722       86.0320        86.0320        86.0320        86.0320        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 769.8722      86.0320        86.0320        86.0320        86.0320        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบณัฑติแรงงาน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของบณัฑติแรงงานที่ผ่าน

การประเมนิผลการปฏบิตัิงานตามเกณฑท์ี่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. จา้งบณัฑติแรงงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารดา้นแรงงาน

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                1,114,000,200 

                1,114,000,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ                     151,329,000 

8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารดา้นแรงงานระดบัพื้นที่                       86,032,000 

- เพือ่ใหบ้ณัฑติแรงงานเป็นสือ่กลางในการเชื่อมโยงประชาชนในระดบัพื้นที่ใหไ้ดร้บัการบรกิารดา้นแรงงาน

  ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพปญัหาดา้นแรงงาน

จงัหวดัปตัตานี ยะลา นราธวิาส และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา (จะนะ เทพา นาทว ีและสะบา้ยอ้ย)
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารดา้นแรงงานระดบัพื้นที่ 86,032,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 86,032,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารดา้นแรงงานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 86,032,000             บาท
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บาท

8.5.2.1   วตัถปุระสงค์

8.5.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2566)

8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              65.2970      65.2970      

-                -                -                65.2970        65.2970        

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 15,992 16,790 38,000 38,000 38,000

 ( 18,945 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 342.4764       65.2970        68.8138        68.8138        68.8138        

ลา้นบาท 342.4764       65.2970        68.8138        68.8138        68.8138        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 342.4764      65.2970        68.8138        68.8138        68.8138        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนกาํลงัแรงงานที่ไดร้บัการแกไ้ข

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ปญัหาความเดอืดรอ้นดา้นอาชพี 

เชงิคุณภาพ : โครงการที่สามารถดาํเนินการสาํเรจ็ได ้

ตามเป้าหมายไม่ตํา่กว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

                  614,214,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

1. จา้งงานเร่งด่วนและพฒันาทกัษะฝีมอืเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น

ดา้นอาชพี

8.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นดา้นอาชีพ                       65,297,000 

- เพือ่ช่วยเหลอืแรงงานที่เดอืดรอ้นดา้นอาชพีใหม้โีอกาสจากการเพิม่พนูทกัษะหรอืมรีายไดบ้รรเทาความเดอืดรอ้น

  ช ัว่คราว โดยทาํงานสาธารณประโยชนต์ามความตอ้งการของพื้นที่ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางประชารฐั

 ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

                  614,214,800 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นดา้นอาชีพ 65,297,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 65,297,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นดา้นอาชพี 65,297,000             บาท
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บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              3.5554       3.5554       

-                -                -                3.5554         3.5554         

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 400,000

 ( 41,092 )

400,000 400,000 400,000 400,000

รอ้ยละ 4 4 4 4 4

 ( - )

ลา้นบาท 12.9296        3.5554         3.5554         3.5554         3.5554         

ลา้นบาท 12.9296        3.5554         3.5554         3.5554         3.5554         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 12.9296        3.5554         3.5554         3.5554         3.5554         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ

และแรงงานคนพกิารไดร้บัการส่งเสรมิคุม้ครอง

และพฒันา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของแรงงานนอกระบบเชงิปรมิาณ

ไดร้บัการคุม้ครองหรอืมงีานทาํ

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. เพิม่ประสทิธภิาพการส่งเสรมิคุม้ครองและพฒันาแรงงานนอกระบบ 

แรงงานสูงอายุ และแรงงานพกิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                    27,151,200 

                    27,151,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.6  แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                       10,689,600 

8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ

แรงงานพกิาร

                       3,555,400 

- เพือ่ขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการใหแ้รงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพกิาร มศีกัยภาพ มงีานทาํ 

  ไดร้บัความคุม้ครองและมหีลกัประกนัความม ัน่คงในการทาํงาน

 ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

330



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอาย ุและแรงงานพกิาร 3,555,400 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,555,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพกิาร 3,555,400              บาท
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บาท

8.6.2.1   วตัถปุระสงค์

8.6.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              7.1342       7.1342       

-                -                -                7.1342         7.1342         

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

จงัหวดั 18 76 76 77 77

 ( - )

รอ้ยละ 4 4 4 4 4

 ( - )

ลา้นบาท 51.6885        7.1342         7.1342         7.1342         7.1342         

ลา้นบาท 51.6885        7.1342         7.1342         7.1342         7.1342         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 51.6885        7.1342         7.1342         7.1342         7.1342         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนจงัหวดัที่มกีารจดัเก็บขอ้มลู

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

แรงงานนอกระบบรายทะเบยีน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของแรงงานนอกระบบเชงิปรมิาณ

ไดร้บัการคุม้ครองหรอืมงีานทาํ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

                    80,225,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

1. จดัทาํดชันีชี้วดัคุณภาพชวีติแรงงานนอกระบบและสาํรวจขอ้มลู

แรงงานนอกระบบ

8.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติ                        7,134,200 

- เพือ่สาํรวจขอ้มลูและจดัทาํดชันีชี้วดัคุณภาพชวีติแรงงานนอกระบบ

 ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

                    80,225,300 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติ 7,134,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,134,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิโครงการจดัทาํดชันชีี้วดัคณุภาพชวีติแรงงานนอกระบบ

   และสาํรวจขอ้มลูแรงงานนอกระบบ 7,134,200              บาท
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2563)

8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              44.6429      -              -              44.6429      

-                44.6429        -                -                44.6429        

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระบบ - 1 - - -

ระดบั - 5 - - -

ลา้นบาท -                44.6429        -                -                -                

ลา้นบาท -                44.6429        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                44.6429        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยนบั

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : การบรหิารจดัการดา้นแรงงาน

โดยใชร้ะบบดจิทิลัและเทคโนโลยสีมยัใหม่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ในการพฒันา

การบรหิารจดัการดา้นแรงงานโดยใชร้ะบบดจิทิลั

และเทคโนโลยสีมยัใหม่ ระดบั

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาการบรหิารจดัการดา้นแรงงานโดยใชร้ะบบดจิทิลั

และเทคโนโลยสีมยัใหม่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

8.7  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั                       44,642,900 

8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาการบรหิารจดัการดา้นแรงงานโดยใชร้ะบบดิจทิลั

และเทคโนโลยสีมยัใหม่

                      44,642,900 

- เพือ่พฒันาระบบสนบัสนุนการจดัเตรยีมแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและความตอ้งการของประเทศ 

  สามารถสนบัสนุนการกาํหนดนโยบาย และการบรหิารจดัการดา้นแรงงานของสาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

  และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใหเ้กิดสมัฤทธิ์ผลดยีิ่งขึ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

 ส่วนกลาง

                    44,642,900 

                    44,642,900 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาการบรหิารจดัการดา้นแรงงานโดยใชร้ะบบ

ดิจทิลัและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 44,642,900 บาท

1. งบลงทนุ 44,642,900             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 44,642,900             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 44,642,900             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 44,642,900             บาท

(1) โครงการพฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นแรงงาน 

    เพือ่การพฒันากาํลงัแรงงานของประเทศ หน่วยปฏบิตักิลาง 

    สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

    กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 44,642,900             บาท
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บาท

บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค์

8.8.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              20.4638      20.4638      

-                -                -                20.4638        20.4638        

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 13,170

(25,990)

35,120 35,120 35,120 -

รอ้ยละ 83 90 90 90 -

 ( - )

ลา้นบาท 63.3035        20.4638        20.4638        20.4638        -                

ลา้นบาท 63.3035        20.4638        20.4638        20.4638        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 63.3035        20.4638        20.4638        20.4638        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานกลุม่เป้าหมาย

ในสถานประกอบการที่มลูีกจา้งตํา่กว่า 10 คน ลงมา

ไดร้บัการส่งเสรมิป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ไม่ตํา่กว่า

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของแรงงานกลุม่เป้าหมาย

มคีวามรูด้า้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                  124,694,900 

                  124,694,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.8  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบําบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                       20,463,800 

8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ในสถานประกอบการ

                      20,463,800 

- เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในกลุม่แรงงานในสถานประกอบการ

 ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานประกอบการ 20,463,800 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,463,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบการ 2,674,300              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการอาสาสมคัรแรงงานตา้นภยัยาเสพตดิ 7,789,500              บาท

3) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนใหก้รมสุขภาพจติในงาน TO BE NUMBER ONE 10,000,000             บาท
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บาท

บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค์

8.9.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2558 ถึง  ปี 2565)

8.9.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-               -               -               3.1862        3.1862        

-                -                -                0.4694          0.4694          

-                -                -                0.1486          0.1486          

-                -                -                2.5682          2.5682          

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,100

 ( 1,379 )

750 800 800 -

รอ้ยละ 63 63 65 65 -

 ( - )

ลา้นบาท 14.1024        3.1862          3.1862          3.1862          -                 

ลา้นบาท 14.1024        3.1862          3.1862          3.1862          -                 

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 14.1024        3.1862          3.1862          3.1862          -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากร/ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม

กิจกรรมเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัช ัน่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามแผนทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. กระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่นไทยใหใ้สสะอาด ปราศจากการทจุรติ 

(Zero Tolerance & Clean Thailand)

2. พฒันาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานของ

กระทรวงแรงงานเพือ่ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ

3. สนบัสนุนและสรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชนในการต่อตา้น

การทจุรติ ดวงตาแรงงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                    23,661,000 

                    23,661,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.9  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ                         3,186,200 

8.9.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤติมิชอบ                         3,186,200 

- เพือ่เสรมิสรา้งจติสาํนึกในการต่อตา้นการทจุรติแก่บคุลากรกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเสรมิสรา้งเครอืข่ายและกลไก

  ในการป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบใหม้คีวามเขม้แขง็

 ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทุจรติประพฤติมิชอบ 3,186,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,186,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่นประเทศไทย

   ใหใ้สสะอาดปราศจากการทจุรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand) 469,400                บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิโครงการสนบัสนุนและสรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชน

   ในการต่อตา้นการทจุรติ ดวงตาแรงงาน 2,568,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิโครงการพฒันาการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส

   ในการดาํเนนิงานของกระทรวงแรงงาน เพือ่ยกระดบัค่าดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ 148,600                บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงแรงงาน

กรมการจดัหางาน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

1,228,117,000                1,249,621,600                

-   -   

 กาํลงัแรงงานมงีานทาํถว้นหนา้ทกุช่วงวยั ภายในปี 2565

1. ส่งเสรมิการมงีานทาํ โดยใหบ้รกิารจดัหางาน แนะแนวอาชพี คุม้ครองคนหางาน

เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชพี มรีายได ้

2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มลูขา่วสารตลาดแรงงานใหท้นัสมยั

เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานตามภารกจิของกรมการจดัหางาน

3. พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล

4. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการมส่ีวนร่วมภาคีเครอืขา่ยทกุภาคส่วนในการบรหิารตลาดแรงงาน

สู่ความสมดุล

5. บรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนไดร้บับรกิารส่งเสรมิการมี

งานทาํทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน

- ตวัชี้วดั : แรงงานทกุกลุม่ไดร้บับรกิารส่งเสรมิ

การมงีานทาํ

คน 1,228,648

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละเฉลีย่ของแรงงานทีไ่ดร้บับรกิาร 

มงีานทาํไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 65

- ตวัชี้วดั : แรงงานทกุกลุม่ทีไ่ดร้บับรกิารมงีานทาํ

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 65

- ตวัชี้วดั : แรงงานไทยไดร้บับรกิารส่งเสรมิการมี

งานทาํ และแรงงานต่างดา้วไดร้บัอนุญาตทาํงาน

คน 126,200

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ส่งเสรมิการมงีานทาํและบรหิารจดัการ

แรงงานรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ

(3) ผลสมัฤทธิ์ : แรงงานต่างดา้วเขา้สู่ระบบการทาํงาน

ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว

ไดร้บัการคุม้ครองป้องกนัจากขบวนการคา้มนุษย์

- ตวัชี้วดั : แรงงานต่างดา้วไดร้บัอนุญาตทาํงานและ

แรงงานไทย แรงงานต่างดา้วไดร้บัการคุม้ครอง

คน 2,058,900
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,228.1170     1,249.6216     1,200.0367     1,239.3625     1,234.1202     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,228.1170     1,249.6216     1,200.0367     1,239.3625     1,234.1202     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 714.1579     737.6805     777.1454     816.4712     857.9749     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. แรงงานทํางานถกูตอ้งตามกฎหมายและ

ไดร้บัการคุม้ครองป้องกนัการตกเป็นเหยื่อ

ของการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : แรงงานต่างดา้วไดร้บัอนุญาต

ทาํงาน

คน 943,600 932,000 932,000 932,000 932,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : แรงงานต่างดา้วไดร้บั

การตรวจสอบ

คน 243,000 248,000 251,000 254,000 257,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สถานประกอบการไดร้บั

การตรวจสอบ

แห่ง 36,300 37,000 38,000 39,000 40,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : คนหางานไดร้บัการคุม้ครอง คน 1,000,300 987,100 1,030,600 1,060,600 1,090,600

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : แรงงานและนายจา้งมคีวามรู ้

ความเขา้ใจ และปฏบิตัิไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

ไม่ตกเป็นเหยื่อของการคา้มนุษย์

คน 114,700 139,800 143,600 147,400 151,200

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : คนหางานที่รอ้งทุกขไ์ดร้บั

ความช่วยเหลอื ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 87.3925       61.1618       62.4978       62.4978       62.4978       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. แรงงานต่างดา้วทํางานถกูตอ้งตามกฎหมาย

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : แรงงานต่างดา้วไดร้บัอนุญาต

ทาํงานในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

คน 50,000 90,000 100,000 110,000 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 21.5093       21.3400       21.3400       21.3400       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. สง่เสรมิใหก้าํลงัแรงงานมีงานทํา มีอาชีพ

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : แรงงานทุกกลุม่ไดร้บับรกิาร

ส่งเสรมิการมงีานทาํในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

คน -               36,200 37,300 38,400 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : แรงงานทุกกลุม่ที่ไดร้บั

บรกิาร มงีานทาํในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ -               65 67 69 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               5.8652        6.8652        6.8652        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. สง่เสรมิใหผู้สู้งอายุมีอาชีพ มีงานทํา มีรายได ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูสู้งอายุไดร้บับรกิาร

เพือ่สง่เสรมิการมงีานทาํ

คน 20,370 17,650 18,000 18,500 -               

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูสู้งอายุมงีานทาํ มอีาชพี

 มรีายได ้

คน -               2,160 2,225 2,290 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูสู้งอายุที่ไดร้บั

การส่งเสรมิการมงีานทาํ ไดป้ระกอบอาชพีหรอื

มงีานทาํ และมรีายได ้

รอ้ยละ 35 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.5408       18.5408       18.5408       18.5408       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. สง่เสรมิใหก้าํลงัแรงงานมีงานทํา มีอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : แรงงานทุกกลุม่ไดร้บับรกิาร

ส่งเสรมิการมงีานทาํ

คน 737,000 764,648 787,600 811,220 835,500

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : นกัเรยีนตัง้แต่ระดบัช ัน้

ประถมศึกษาขึ้นไป นกัศึกษา และประชาชน

ไดร้บับรกิารแนะแนวอาชพี และส่งเสรมิอาชพี

คน 480,000 464,000 478,000 492,300 507,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละเฉลีย่ของแรงงาน

ทีไ่ดร้บับรกิาร มงีานทาํ ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 62 65 67 69 71

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 386.5165 405.0333 313.6475 313.6475 313.6475 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 
(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 737,680,500                 
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 466,195,100                 
แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 312,848,900                     
แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 61,161,800                       
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 92,184,400                       

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 45,746,000                   
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ 21,340,000                       
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 5,865,200                        
แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 18,540,800                       
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 695.1585 456.1137        92.7147         0.1925 5.4422 1,249.6216 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 695.1585 42.5220         -                 -                 -                 737.6805        

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-  247.8414        61.6613         0.1925 3.1537 312.8489        

ผลผลติที่ 1 : ประชาชนทุกกลุม่ไดร้บั

บรกิารส่งเสรมิการมงีานทาํ

             -          247.8414          61.6613           0.1925           3.1537        312.8489 

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

-  58.8733         -                 -                 2.2885 61.1618         

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการ

แรงงานต่างดา้ว

             -             7.3364                -                  -                  -             7.3364 

โครงการที่ 2 : โครงการป้องกนัปญัหา

การคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

             -            18.4094                -                  -             2.2885          20.6979 

โครงการที ่3 : โครงการศูนยป์ระสาน

แรงงานประมง

             -            33.1275                -                  -                  -            33.1275 

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ

-  61.1310         31.0534         -                 -                 92.1844         

โครงการที่ 1 : โครงการวนัมหกรรมอาชพี              -             6.5219                -                  -                  -             6.5219 

โครงการที่ 2 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

แก่กาํลงัแรงงาน

             -            49.9452                -                  -                  -            49.9452 

โครงการที่ 3 : โครงการกา้วสู่งานที่ดี

คนมคุีณภาพ

             -             4.6639          31.0534                -                  -            35.7173 

5. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

-  21.3400         -                 -                 -                 21.3400         

โครงการที่ 1 : โครงการศูนยบ์รกิาร

แบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) 

ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่สนบัสนุน

เขตเศรษฐกิจพเิศษ

             -            21.3400                -                  -                  -            21.3400 

6. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก

-  5.8652 -                 -                 -                 5.8652 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการมงีานทาํ

เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

             -             5.8652                -                  -                  -             5.8652 

7. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้ม

เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

-  18.5408         -                 -                 -                 18.5408         

โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาส

การมงีานทาํใหผู้สู้งอายุ

             -            18.5408                -                  -                  -            18.5408 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

714.1579         737.6805         777.1454         816.4712         857.9749         

714.1579         737.6805         777.1454         816.4712         857.9749         

683.3389         695.1585         734.6234         773.9492         815.4529         

30.8190           42.5220           42.5220           42.5220           42.5220           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           737,680,500 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 737,680,500 บาท

1. งบบคุลากร 695,158,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 539,017,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 470,728,300           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 68,289,600             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 156,140,600           บาท

2. งบดาํเนินงาน 42,522,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ    42,522,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 36,584,400             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 3 จงัหวดั      

ชายแดนภาคใต ้ 204,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 3 จงัหวดั

    ชายแดนภาคใต ้(พนกังานราชการ) 330,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,130,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 273,600                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

247.8414 61.6613 0.1925 3.1537 312.8489

176.7125       35.0521        -                1.3351         213.0997       

23.0305        15.5192        0.1925         1.8186         40.5608        

12.5242        -                -                -                12.5242        

35.5742        11.0900        -                -                46.6642        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 457,000 474,648 488,800 503,400 518,500

 ( 856,758 )

คน 100,000 100,000 103,000 106,000 109,000

 ( 87,557 )

คน 7,000,000 7,000,000 7,200,000 7,400,000 7,600,000

 ( 8,059,842 )

รอ้ยละ 62 65 67 69 71

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 72 74 76

 ( - )

ลา้นบาท 314.2877      312.8489      251.5789      251.5789      251.5789      

ลา้นบาท 314.2877      312.8489      251.5789      251.5789      251.5789      

ลา้นบาท 250.9879       247.8414       249.5678       249.5678       249.5678       

ลา้นบาท 59.0547        61.6613        -                -                -                

ลา้นบาท 0.2145         0.1925         0.1925         0.1925         0.1925         

ลา้นบาท 4.0306         3.1537         1.8186         1.8186         1.8186         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 312,848,900 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ประชาชนทกุกลุม่ไดร้บับรกิารสง่เสรมิการมีงานทาํ 312,848,900 

เชงิปรมิาณ : ประชาชนไดร้บับรกิารสง่เสรมิ

การมงีานทาํ

 - เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมงีานทาํ มอีาชพีทีเ่หมาะสม และมรีายไดเ้พือ่เลี้ยงดูตนเองและครอบครวั 

   มคุีณภาพชวีติทีด่ ีนายจา้ง/สถานประกอบการมบีคุลากรทีต่รงตามความตอ้งการทาํงาน 

   ปญัหาการขาดแคลนแรงงาน การว่างงานลดลง เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหบ้รกิารจดัหางานในประเทศ

2. การใหบ้รกิารจดัหางานต่างประเทศ

3. การใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารตลาดแรงงาน

4. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูป้ระสงคไ์ปทาํงานต่างประเทศไดร้บั

การสง่เสรมิการมงีานทาํ

เชงิปรมิาณ : ประชาชนไดร้บับรกิารขอ้มลูข่าวสาร

ตลาดแรงงาน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละเฉลีย่ของแรงงานทีไ่ดร้บับรกิาร

มงีานทาํ ไมน่อ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : ผูไ้ดร้บับรกิารนาํขอ้มลูข่าวสาร

ตลาดแรงงานไปใชป้ระโยชน ์ไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ประชาชนทุกกลุม่ไดร้บับรกิารสง่เสรมิการมีงานทํา 312,848,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 247,841,400           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 200,507,700           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 503,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 240,000                บาท

(3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 321,600                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(5) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,363,800              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,050,700              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,731,500              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 3,642,900              บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 41,539,200             บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 103,996,500            บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,218,000              บาท

(12) ค่าธรรมเนยีมศาล 225,000                บาท

(13) ค่าลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา 136,000                บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,445,600             บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 439,800                บาท

(16) เงนิรางวลัตาํรวจ 180,000                บาท

(17) วสัดสุาํนกังาน 8,694,000              บาท

(18) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,644,500              บาท

(19) วสัดงุานบา้นงานครวั 136,400                บาท

(20) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 217,000                บาท

(21) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 490,200                บาท

(22) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 118,000                บาท

(23) วสัดคุอมพวิเตอร์ 3,256,200              บาท

(24) วสัดสุิง่พมิพ์ 390,600                บาท

(25) วสัดบุรโิภค 231,200                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 47,333,700             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 17,409,900             บาท

(2) ค่าประปา 828,800                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 3,976,600              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,321,200              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 23,797,200             บาท
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2. งบลงทนุ 61,661,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 61,661,300             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 52,321,500             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 4,891,300              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,891,300              บาท

  รวม 35 รายการ (รวม 120 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 20,821,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 14,381,000             บาท

  รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

    2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

    กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 2 คนั 2,576,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

    2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังาน

    จดัหางานจงัหวดัอบุลราชธาน ี ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี

    จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 คนั 1,288,000              บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

    2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังาน

    จดัหางานจงัหวดัยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,288,000              บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

    2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังาน

    จดัหางานจงัหวดัพษิณุโลก ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 

    จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 26,609,200             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 8,470,000              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 420 หน่วย)

(2) พฒันาระบบอเิลก็ทรอนกิสบ์รหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที ่3

    กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 15,519,200             บาท

(3) โครงการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัระบบเครอืข่ายสือ่สารขอ้มลู

    ระยะที ่2  กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,620,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,339,800              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,656,900              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

5,656,900              บาท

  รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,682,900              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,682,900              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 192,500                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 192,500                บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์าร World Association of Public 

   Employment Services (WAPES) 192,500                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 3,153,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการรกัษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 1,818,600              บาท

2) โครงการจดัประชมุตามแผนงานคณะทาํงานเจา้หนา้ทีอ่าวโุสแรงงานอาเซยีน 1,335,100              บาท

352



บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท  

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

7.3364       -              -              -              7.3364       

5.0240         -                -                -                5.0240         

2.3124         -                -                -                2.3124         

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 943,600 932,000 932,000 932,000 932,000

 ( 862,486 )

คน 243,000 248,000 251,000 254,000 257,000

 ( 335,884 )

แห่ง 36,300 37,000 38,000 39,000 40,000

 ( 35,640 )

ลา้นบาท 58.7750        7.3364         7.3364         7.3364         7.3364         

ลา้นบาท 58.7750        7.3364         7.3364         7.3364         7.3364         

ลา้นบาท 58.7750        7.3364         7.3364         7.3364         7.3364         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : สถานประกอบการไดร้บัการตรวจสอบ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : แรงงานต่างดา้วไดร้บัอนุญาตทาํงาน

เชงิปรมิาณ : แรงงานต่างดา้วไดร้บัการตรวจสอบ

รวมทัง้สิ้น

1. พจิารณาคาํขอและจดัทาํทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตทาํงาน

2. ตรวจสอบการทาํงานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

                   88,120,600 

                    88,120,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                      61,161,800 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว                        7,336,400 

 - เพือ่บรหิารจดัการแรงงานต่างดา้วใหเ้ขา้สูร่ะบบการจา้งงานทีถู่กตอ้ง มขีอ้มลูทางทะเบยีนทีเ่ป็นปจัจบุนั 

   รวมถงึตรวจสอบ ควบคุม เพือ่ใหน้ายจา้งและแรงงานต่างดา้วปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามกฎหมาย

 ท ัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว 7,336,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,336,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,604,400              บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,038,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 619,200                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 526,000                บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 403,200                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 100,000                บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 3,269,000              บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 649,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 732,000                บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 552,000                บาท

(2) ค่าไปรษณีย์ 120,000                บาท

(3) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 60,000                  บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2566)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท  

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

18.4094      -              -              2.2885       20.6979      

7.8173         -                -                2.2885         10.1058        

10.5921        -                -                -                10.5921        

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,000,300 987,100 1,030,600 1,060,600 1,090,600

 ( 915,881 )

คน 14,700 28,800 29,600 30,400 31,200

 ( 14,586 )

 

รอ้ยละ 80 - - - -

 ( - )

 

ลา้นบาท 373.8018       20.6979        21.1979        21.1979        21.1979        

ลา้นบาท 373.8018       20.6979        21.1979        21.1979        21.1979        

ลา้นบาท 365.0431      18.4094        18.9094        18.9094        18.9094        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 8.7587         2.2885         2.2885         2.2885         2.2885         

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน                       20,697,900 

 - เพือ่ใหแ้รงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว รวมถงึนายจา้ง สถานประกอบการ ผูร้บัอนุญาตจดัหางาน มคีวามรู ้

   ความเขา้ใจขอ้มลูปฏบิตัิเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์แรงงานสามารถปกป้องตนเอง และนายจา้ง/สถานประกอบการ

   ปฏบิตัิไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย

 ท ัว่ประเทศ

                  458,093,400 

                  458,093,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางาน

และคุม้ครองคนหางาน

2. การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุม่เป้าหมายและการคุม้ครอง

ช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้วเพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : คนหางานไดร้บัการคุม้ครอง

เชิงปริมาณ : แรงงานและนายจา้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

และปฏบิตัิไดถู้กตอ้งตามกฎหมายไมต่กเป็นเหยื่อ

ของการคา้มนุษย์

เชิงคุณภาพ : แรงงานต่างดา้วและนายจา้งมคีวามรู ้

ความเขา้ใจขอ้มลูปฏบิตัิเก่ียวกบัการตกเป็นเหยื่อ

ของการคา้มนุษยไ์มน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 20,697,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,409,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,409,400             บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,047,600              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,241,800              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,140,000              บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,107,700              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,497,100              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 240,000                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 1,135,200              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,288,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการตรวจและคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 2,288,500              บาท
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บาท

8.3.3.1   วตัถปุระสงค์

8.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2566)

8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

33.1275      -              -              -              33.1275      

33.1275        -                -                -                33.1275        

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 100,000 111,000 114,000 117,000 120,000

 ( 114,881 )

 

คน 11,000 - - - -

 ( 13,837 )

 

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

 

ลา้นบาท 83.6036        33.1275        33.9635        33.9635        33.9635        

ลา้นบาท 83.6036        33.1275        33.9635        33.9635        33.9635        

ลา้นบาท 83.6036        33.1275        33.9635        33.9635        33.9635        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ความเขา้ใจ และปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตามกฎหมาย

ไมต่กเป็นเหยือ่ของการคา้มนุษย์

เชงิปรมิาณ : แรงงานต่างดา้วในกจิการประมง

ทีไ่ดจ้ดัเก็บขอ้มลูพสูิจนต์วับคุคล (58,000 คน) 

มกีารแจง้การทาํงานตามพระราชกาํหนดการบรหิาร

จดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560

เชงิคุณภาพ : แรงงานประมงและนายจา้งมคีวามรู ้

ความเขา้ใจขอ้มลูปฏบิตัเิกี่ยวกบัการตกเป็นเหยือ่

ของการคา้มนุษยไ์มน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : แรงงานประมงและนายจา้งมคีวามรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้ว

ในภาคประมง

8.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง                      33,127,500 

 - เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารจา้งแรงงานต่างดา้วในภาคประมงอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และแรงงานต่างดา้ว

   ไดร้บัการปกป้อง คุม้ครอง ซึง่จะช่วยแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์และปญัหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง

 พื้นที ่22 จงัหวดัชายฝัง่ทะเล

                  218,621,600 

                  218,621,600 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 33,127,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 33,127,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,170,700             บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 880,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 528,000                บาท

(3) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,018,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 23,898,900             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 836,000                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 165,000                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 422,400                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 422,400                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,956,800              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,112,000              บาท

(2) ค่าประปา 132,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 316,800                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 237,600                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 158,400                บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2558 ถึง  ปี 2566)

8.4.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท  

 

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

6.5219        -               -               -               6.5219        

6.5219          -                -                -                6.5219          

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 20,000 24,000 25,000 26,000 27,000

 ( 17,791 )

รอ้ยละ - 65 67 69 71

 

รอ้ยละ - 82 84 86 88

 

รอ้ยละ 70 - - - -

 ( - )

 

ลา้นบาท 23.0000        6.5219          7.4595          7.4595          7.4595          

ลา้นบาท 23.0000        6.5219          7.4595          7.4595          7.4595          

ลา้นบาท 23.0000        6.5219          7.4595          7.4595          7.4595          

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)  

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ในพระราชกรณียกิจดา้นการส่งเสริมอาชีพและปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง สามารถนาํไปประกอบอาชีพ 

และการดาํเนินชีวติไดไ้มน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : แรงงานไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานทาํ

เชิงคุณภาพ : ผูไ้ดร้บัการส่งเสริมอาชีพ ไดป้ระกอบ

อาชีพหรือมรีายได ้ไมน่อ้ยกวา่

เชิงคุณภาพ : ผูร้บับริการสามารถนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชนใ์นการเลอืกศึกษาหรือเลอืกประกอบอาชีพได ้

ไมน่อ้ยกวา่

เชิงคุณภาพ : ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

รวมทัง้สิ้น

1. วนัมหกรรมอาชีพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                    51,900,400 

                    51,900,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.4  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ                       92,184,400 

8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการวนัมหกรรมอาชีพ                         6,521,900 

 - ส่งเสริม และเพิม่โอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษา และประชาชนท ัว่ไปไดท้ราบขอ้มลูขา่วสารดา้นอาชีพ 

   และรูจ้กัอาชีพ ลกัษณะการทาํงานในแต่ละอาชีพที่หลากหลาย ทนัสมยั เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการเลอืกศึกษา 

   เลอืกประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม ทาํใหม้งีานทาํ มอีาชีพ และรายไดท้ี่ย ัง่ยนื

 จงัหวดันครสวรรค ์ขอนแก่น อุบลราชธานี กระบี ่พษิณุโลก ปทุมธานี สมทุรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร

359



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการวนัมหกรรมอาชีพ    6,521,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน    6,521,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,521,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 535,500                บาท

(2) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 180,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 432,000                บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 300,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,916,400              บาท

(6) ค่ารบัรองและพธิกีาร 75,000                  บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 802,500                บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในพธิเีปิดงาน 33,000                  บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 97,500                  บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000                บาท
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2566)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

49.9452      -              -              -              49.9452      

47.9680        -                -                -                47.9680        

1.9772         -                -                -                1.9772         

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 460,000 440,000 453,000 466,000 480,000

 ( 419,615 )

รอ้ยละ 62 78 80 82 84

 ( - )

รอ้ยละ 82 84 86 88 90

 ( - )

 

ลา้นบาท 285.8888       49.9452        49.9452        49.9452        49.9452        

ลา้นบาท 285.8888       49.9452        49.9452        49.9452        49.9452        

ลา้นบาท 271.1049      49.9452        49.9452        49.9452        49.9452        

ลา้นบาท 3.1115         -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 11.6724        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มแกก่าํลงัแรงงาน                       49,945,200 

 - เพือ่ใหน้กัเรียนตัง้แต่ระดบัช ัน้ประถมศึกษาขึ้นไป นกัศึกษา ผูป้กครองของนกัเรียน ผูว้า่งงาน ผูถู้กเลกิจา้ง

   ผูป้ระกนัตนกรณีวา่งงาน รวมถงึประชาชนท ัว่ไป ฯลฯ ไดร้บับริการแนะแนวอาชีพ ไดร้บัคาํปรึกษาดา้นอาชีพ

   ที่ถูกตอ้ง ไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารตลาดแรงงานปจัจุบนั เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการเลอืกศึกษา เลอืกประกอบ

   อาชีพไดเ้หมาะสมตามความรู ้ความสามารถ และความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทาํใหม้งีานทาํ มรีายได ้

 ท ัว่ประเทศ

                  485,669,600 

                  485,669,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. แนะแนวอาชีพและสง่เสริมอาชีพ

2. พฒันาการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย

และการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมประเทศไทย

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : นกัเรียนตัง้แต่ระดบัช ัน้ประถมศึกษา

ขึ้นไป นกัศึกษา และประชาชนไดร้บับริการแนะแนว

อาชีพและสง่เสริมอาชีพ

เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ไดร้บับริการ มงีานทาํไมน่อ้ยกวา่

เชิงคุณภาพ : ผูร้บับริการสามารถนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชนใ์นการเลอืกศึกษาหรือเลอืกประกอบอาชีพ

ไดไ้มน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มแกก่าํลงัแรงงาน 49,945,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 49,945,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 49,534,800             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 825,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 744,000                บาท

(3) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,947,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนอาสาสมคัร 2,664,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,096,400              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 150,000                บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 392,800                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 13,761,500             บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 65,000                  บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 7,081,600              บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,807,600             บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 289,200                บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในพธิเีปิดงาน 208,000                บาท

(15) วสัดสุาํนกังาน 1,771,800              บาท

(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 960,300                บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 10,200                  บาท

(18) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 516,000                บาท

(19) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 8,400                   บาท

(20) วสัดบุรโิภค 36,000                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 410,400                บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 360,000                บาท

(2) ค่าไปรษณีย์ 50,400                  บาท
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บาท

8.4.3.1   วตัถปุระสงค์

8.4.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

4.6639       31.0534      -              -              35.7173      

4.6639         31.0534        -                -                35.7173        

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 180,000 190,000 195,000 200,000 205,000

 ( 180,594 )

รอ้ยละ 62 65 67 69 71

 ( - )

ลา้นบาท 49.8678        35.7173        4.6639         4.6639         4.6639         

ลา้นบาท 49.8678        35.7173        4.6639         4.6639         4.6639         

ลา้นบาท 5.7398         4.6639         4.6639         4.6639         4.6639         

ลา้นบาท 41.7396        31.0534        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 2.3884         -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการกา้วสูง่านที่ดีคนมีคุณภาพ                      35,717,300 

 - ใหบ้รกิารจดัหางานดว้ยระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั สามารถใชบ้รกิารดว้ยความสะดวก รวดเร็ว 

   ครอบคลมุทกุพื้นทีท่ ัว่ประเทศ

 ท ัว่ประเทศ

                   99,576,800 

                    99,576,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหบ้รกิารจดัหางานของศูนยบ์รกิารจดัหางานเพือ่คนไทย

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : แรงงานไดร้บับรกิารจดัหางาน

เชงิคุณภาพ : แรงงานทีไ่ดร้บับรกิาร มงีานทาํ ไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการกา้วสูง่านที่ดีคนมีคุณภาพ 35,717,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,663,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,663,900              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 844,800                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 850,000                บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,305,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 794,300                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 10,000                  บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 859,800                บาท

2. งบลงทนุ 31,053,400             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,053,400             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 31,053,400             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 31,053,400             บาท

(1) โครงการพฒันาแพลตฟอรม์การใหบ้รกิารจดัหางาน (Job Demand 

    Open Platform) กรมการจดัหางาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

    กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 31,053,400             บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

21.3400      -              -              -              21.3400      

21.3400        -                -                -                21.3400        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 50,000 90,000 100,000 110,000 -

 ( 116,285 )

ลา้นบาท 77.9259        21.3400        21.3400        21.3400        -                

ลา้นบาท 77.9259        21.3400        21.3400        21.3400        -                

ลา้นบาท 77.9259        21.3400        21.3400        21.3400        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ                      21,340,000 

8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) 

ดา้นแรงงานต่างดา้วเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ

                     21,340,000 

 - เพือ่พจิารณาอนุญาตทาํงานใหก้บัแรงงานต่างดา้วในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ แรงงานต่างดา้ว และนายจา้ง 

   สถานประกอบการไดร้บัความสะดวกในการขอรบัใบอนุญาตทาํงาน

  จงัหวดัตาก สระแกว้ สงขลา ตราด มกุดาหาร กาญจนบรุ ีหนองคาย นครพนม นราธวิาส และจงัหวดัเชยีงราย

                  141,945,900 

                  141,945,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพจิารณาอนุญาตทาํงานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : แรงงานต่างดา้วไดร้บัอนุญาตทาํงาน

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service)

ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่สนับสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 21,340,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 21,340,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,963,400             บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 315,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 436,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 300,000                บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 4,128,000              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 12,706,200             บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 848,200                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 630,000                บาท

(8) วสัดบุรโิภค 600,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค    1,376,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 496,800                บาท

(2) ค่าประปา 415,400                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 168,000                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 162,000                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 134,400                บาท
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บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

5.8652       -              -              -              5.8652       

5.8652         -                -                -                5.8652         

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 36,200 37,200 38,300 -

รอ้ยละ - 65 67 69 -

ลา้นบาท -                5.8652         6.8652         6.8652         -                

ลา้นบาท -                5.8652         6.8652         6.8652         -                

ลา้นบาท -                5.8652         6.8652         6.8652         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.6  แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก                        5,865,200 

8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการมีงานทาํเพื่อรองรบัเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก

                       5,865,200 

 - เพือ่สง่เสรมิการมงีานทาํใหก้บัแรงงานทกุกลุม่เป้าหมาย และนายจา้ง สถานประกอบการไดบ้คุลากรทีม่ศีกัยภาพ 

   และทกัษะทีส่อดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมเป้าหมายในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเขา้ทาํงาน

 จงัหวดัระยอง ชลบรุ ีและจงัหวดัฉะเชงิเทรา

                   19,595,600 

                    19,595,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหบ้รกิารจดัหางานและแนะแนวอาชพีในเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : แรงงานทกุกลุม่ไดร้บับรกิารสง่เสรมิ

การมงีานทาํในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

เชงิคุณภาพ : แรงงานทกุกลุม่ทีไ่ดร้บับรกิาร มงีานทาํ

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

5,865,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,865,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,865,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 144,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 21,600                  บาท

(3) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 119,400                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 310,700                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 640,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,866,100              บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,705,400              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 322,400                บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 26,000                  บาท

(10) เงนิรางวลัตาํรวจ 48,000                  บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 266,000                บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 139,600                บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่    256,000                บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการมีงานทําเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท  

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

18.5408      -              -              -              18.5408      

6.4092         -                -                -                6.4092         

12.1316        -                -                -                12.1316        

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 20,370 17,650 18,000 18,500 -

 ( 20,133 )

คน - 2,160 2,225 2,290 -

รอ้ยละ 35 - - - -

 ( - )

ลา้นบาท 35.9142        18.5408        18.5408        18.5408        -                

ลา้นบาท 35.9142        18.5408        18.5408        18.5408        -                

ลา้นบาท 35.9142        18.5408        18.5408        18.5408        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.7  แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั                      18,540,800 

8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการขยายโอกาสการมีงานทาํใหผู้สู้งอายุ                      18,540,800 

 - สง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระ และการจา้งงานทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

   ของตลาดแรงงานใหก้บัผูสู้งอายุ

 ท ัว่ประเทศ

                   91,536,600 

                    91,536,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ

2. สง่เสรมิการมงีานทาํของผูสู้งอายุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูสู้งอายุไดร้บับรกิารเพือ่สง่เสรมิ

การมงีานทาํ

เชงิปรมิาณ : ผูสู้งอายุมงีานทาํ มอีาชพี มรีายได ้

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ

การมงีานทาํ ไดป้ระกอบอาชพีหรอืมงีานทาํ 

และมรีายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผู้สู้งอายุ 18,540,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,540,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,540,800             บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 437,500                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,920,000              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,600,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,745,400             บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 698,200                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,139,700              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-   -   

พฒันาศกัยภาพคนทาํงานทกุระดบัใหม้ผีลติภาพแรงงานสูงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ตลาดแรงงาน และกา้วทนัเทคโนโลย ี4.0

1. สง่เสรมิและพฒันาฝีมอืแรงงานและศกัยภาพของกาํลงัแรงงานและผูป้ระกอบกจิการ
เพือ่ใหก้าํลงัแรงงานมฝีีมอืไดม้าตรฐานในระดบัสากลมคีวามรูค้วามสามารถในการประกอบ
อาชพีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ

2. พฒันาประสทิธภิาพของผูป้ระกอบกจิการใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก
3. ควบคุม ดูแลการประกอบอาชพีทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสาธารณะหรอืตอ้งใชผู้ม้คีวามรู ้
ความสามารถ

กระทรวงแรงงาน
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
1,911,092,600                1,800,940,400                

บาท



3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : ประสทิธภิาพการผลติของปจัจยั
  ดา้นแรงงานเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5

- ตวัชี้วดั : จาํนวนแรงงานไดร้บัการฝึกอบรมฝีมอื
  ไดต้ามเป้าหมาย

คน 10,300

5

- ตวัชี้วดั : จาํนวนแรงงานไดร้บัการฝึกอบรมฝีมอื
  ไดต้ามเป้าหมาย

คน 60,620

(2) ผลสมัฤทธิ์ : แรงงานไทยมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น

- ตวัชี้วดั : ประสทิธภิาพการผลติของปจัจยั
  ดา้นแรงงานเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : แรงงานมทีกัษะอาชพีสูง สามารถเพิม่
ศกัยภาพในการผลติและบรกิาร ปรบัตวัเรยีนรูส้ิง่ใหม่
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานรวมท ัง้เพิม่โอกาส
ในการประกอบอาชพี

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,911.0926     1,800.9404     1,629.8600     1,625.0263     1,474.7406     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,911.0926     1,800.9404     1,629.8600     1,625.0263     1,474.7406     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. บคุลากรประเทศ GMS และ IMT-GT มีทกัษะฝีมือ
ตามความตอ้งการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูร้บัการพฒันาฝีมอื
ในกลุม่ประเทศ GMS และ IMT-GT ทีม่ตีาํแหน่ง
หรอืลกัษณะงานเป็นครูผูส้อน วทิยากร หรอื
หวัหนา้งานสามารถนาํความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บั
ไปถ่ายทอดใหก้บัผูร้บัการฝึกหรอืบคุลากร
ในประเทศของตนเองได ้

คน 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูผ้า่นการพฒันา
ฝีมอืในกลุม่ประเทศ GMS และ IMT-GT ทีม่ี
ตาํแหน่งหรอืลกัษณะงานเป็นครูผูส้อน วทิยากร 
หรอืหวัหนา้งานสามารถนาํความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บั
ไปถ่ายทอดใหก้บัผูร้บัการฝึกหรอืบคุลากร
ในประเทศของตนเองได ้

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 20.0000       20.0000       20.0000       20.0000       20.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. แรงงานมีศกัยภาพรองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันาฝีมอื
รองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายมคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

คน 10,000 10,300 10,300 10,300 -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติของ
ปจัจยัดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5 5 5 5 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 159.0259     78.0828       44.6860       44.6860       -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. แรงงานมีศกัยภาพรองรบัการพฒันาดา้นท่องเที่ยวที่
หลากหลาย

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันา
ฝีมอืรองรบัการพฒันาดา้นทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย
มคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

คน - 6,320 6,320 6,320 -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติของ
ปจัจยัดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 5 5 5 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               21.8320       21.8320       21.8320       -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. แรงงานมีศกัยภาพรองรบัการพฒันาใน
เขตเศรษฐกจิพเิศษ

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันา
ฝีมอืรองรบัการพฒันาในเขตเศรษฐกิจพเิศษ
มคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

คน 15,000 12,000 12,000 12,000 -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติ
ของปจัจยัดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5 5 5 5 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 56.5000       83.9441       41.2620       41.2620       -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
5. แรงงาน บคุลากร และผูจ้บการศึกษาระดบั
ปรญิญาตรมีีศกัยภาพรองรบัอตุสาหกรรม
ดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันา
ฝีมอืรองรบัอตุสาหกรรมดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์
มคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

คน 300 3,700 3,700 3,700 -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติ
ของปจัจยัดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 5 5 5 -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การพฒันาฝีมอื
มงีานทาํ มรีายได ้ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60 70 70 70 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.3560        23.1360       27.1360       27.1360       -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
6. ผูป้ระกอบการมีศกัยภาพ และมีประสทิธิภาพแรงงาน
เพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันา
ทกัษะแรงงานในสถานประกอบกิจการ SME 
มคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

คน 15,000 15,000 15,000 - -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลีย่ของการเพิม่
ผลติภาพแรงงานและลดการสูญเสยีในวงจร
การผลติ หรอืบรกิาร ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 7 10 10 - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 42.9974       42.1974       42.9974       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
7. แรงงานมีศกัยภาพรองรบัความตอ้งการ
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันา
ฝีมอืรองรบัความตอ้งการในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออกมคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

คน 6,400 6,500 6,500 6,500 -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติ
ของปจัจยัดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5 5 5 5 -
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 46.1825       85.6500       20.8800       20.8800       -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
8. ประชาชนช่วงวยัแรงงานมีสมรรถนะ มีศกัยภาพสูง 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และเพิม่
โอกาสในการประกอบอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันา
ฝีมอืรองรบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
มคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

คน 3,700,202 3,760,830 3,760,830 3,760,830 3,760,830

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติ
ของปจัจยัดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูผ้า่น
การทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ
มคีวามพงึพอใจในกระบวนการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ

รอ้ยละ - 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของแรงงาน
กลุม่เป้าหมายทีส่าํเรจ็การฝึกอบรมไดต้าม
มาตรฐานการฝึก ไมต่ ํา่กวา่

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของพนกังานทีผ่า่น
การพฒันาฝีมอืจากสถานประกอบกิจการมศีกัยภาพ
ในการทาํงานเพิม่ขึ้น ไมต่ ํา่กวา่

รอ้ยละ 55 55 55 55 55

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,543.6438   1,411.9181   1,376.8866   1,415.0503   1,454.7406   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
9. ผูสู้งอายุมีทกัษะฝีมือสมกบัวยั เพือ่เพิม่โอกาส
ในการประกอบอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูสู้งอายุทีเ่ขา้รบั
การพฒันาฝีมอืมคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

คน 8,160 8,200 8,200 8,200 -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูสู้งอายุทีส่าํเรจ็
การฝึกอบรมไดต้ามมาตรฐานการฝึก ไมต่ ํา่กวา่

รอ้ยละ 85 85 85 85 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.0320       22.1400       22.1400       22.1400       -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
10. แรงงานในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการ
ฝึกอบรมเพือ่สนบัสนุนการพฒันาในพื้นที่

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันา
ฝีมอืในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามรูเ้พิม่ขึ้น

คน 800 800 800 800 -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูท้ีส่าํเรจ็
การฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพหรอืมรีายได ้
ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60 60 60 60 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.3550       12.0400       12.0400       12.0400       -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

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

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 
(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 42,197,400                       
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 85,650,000                       
แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 22,140,000                       

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 21,832,000                       
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ 83,944,100                       
แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 23,136,000                       

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 369,022,300                 
แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,040,000                       
แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 78,082,800                       

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 300,642,000                     
แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 20,000,000                       
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 182,434,100                     

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 928,842,000                 
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 503,076,100                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 917.3962     311.9537        216.2699        3.2119          352.1087        1,800.9404     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 917.3962     11.4458         -                 -                 -                 928.8420        
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-               226.9138        71.7273         1.2719          0.7290          300.6420        

ผลผลติที ่1 : พฒันา/ขบัเคลือ่น
ความร่วมมอืเครอืขา่ย และส่งเสรมิ
การพฒันาฝีมอืแรงงาน

             -          226.9138          71.7273           1.2719           0.7290        300.6420 

3. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ

-               -                 -                 -                 20.0000         20.0000         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาฝีมอื
แรงงานนานาชาตเิพือ่พฒันาความร่วมมอืทาง
เศรษฐกิจ

             -                  -                  -                  -            20.0000          20.0000 

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

-               73.5941         -                 0.1000          108.7400        182.4341        

โครงการที ่1 : โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการ
ประกอบอาชพี

             -                  -                  -                  -            24.6000          24.6000 

โครงการที ่2 : โครงการยกระดบัเพือ่เพิม่
ศกัยภาพฝีมอืและสมรรถนะแรงงาน

             -                  -                  -                  -            76.1600          76.1600 

โครงการที ่3 : โครงการยกระดบัแรงงานไทย
ใหไ้ดม้าตรฐานฝีมอืแรงงานเพือ่รองรบัการ
แขง่ขนั

             -            73.5941                -             0.1000           7.9800          81.6741 

5. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -                 -                 -                 12.0400         12.0400         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและ
ส่งเสรมิศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

             -                  -                  -                  -            12.0400          12.0400 

6. แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรม
และบรกิารแห่งอนาคต

-               -                 36.0905         0.7360          41.2563         78.0828         

โครงการที ่1 : โครงการศูนยฝึ์กอบรมความ
เป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง

             -                  -            36.0905           0.7360          33.2563          70.0828 

โครงการที ่2 : โครงการพฒันามาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานแห่งชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรม
แห่งอนาคต

             -                  -                  -                  -             8.0000           8.0000 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

7. แผนงานบูรณาการสรา้งรายได้
จากการท่องเที่ยว

-               -                 -                 0.5520          21.2800         21.8320         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทกัษะแรงงาน
ดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร

             -                  -                  -             0.5520          21.2800          21.8320 

8. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ี          
เขตเศรษฐกิจพเิศษ

-               -                 42.6821         0.5520          40.7100         83.9441         

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงั
แรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

             -                  -            42.6821           0.5520          40.7100          83.9441 

9. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคม
และระบบโลจสิติกส ์

-               -                 -                 -                 23.1360         23.1360         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบคุลากร
ดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกิจขนส่งและการคา้
ระหวา่งประเทศ

             -                  -                  -                  -             6.2560           6.2560 

โครงการที ่2 : โครงการพฒันามาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิและพฒันาบคุลากร
รองรบัอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

             -                  -                  -                  -            16.8800          16.8800 

10. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สูส่ากล

-               -                 -                 -                 42.1974         42.1974         

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ/
ผลติภาพ

             -                  -                  -                  -            42.1974          42.1974 

11. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

-               -                 65.7700         -                 19.8800         85.6500         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทกัษะแรงงาน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

             -                  -            65.7700                -            19.8800          85.6500 

12. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้ม 
เพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

-               -                 -                 -                 22.1400         22.1400         

โครงการที ่1 : โครงการฝึกอบรมแรงงาน
ผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี

             -                  -                  -                  -            22.1400          22.1400 
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
879.8628       928.8420       965.5378       1,003.7015       1,043.3918      
879.8628         928.8420         965.5378         1,003.7015       1,043.3918       
868.6297       917.3962       954.0920       992.2557         1,031.9460      
11.2331         11.4458         11.4458         11.4458           11.4458          

-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          928,842,000 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 928,842,000 บาท
1. งบบคุลากร 917,396,200           บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 741,560,800           บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 470,918,800           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 270,642,000           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 175,835,400           บาท
2. งบดาํเนินงาน 11,445,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,445,800             บาท
(1) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 1,092,000              บาท
(2) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 4,084,800              บาท
(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,952,000              บาท
(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 317,000                บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
226.9138    71.7273      1.2719       0.7290       300.6420    

8.5407         -                -                -                8.5407         
2.7200         -                -                -                2.7200         

10.6133        26.1262        1.2719         -                38.0114        

6.9340         21.2957        -                -                28.2297        
198.1058      24.3054        -                0.7290         223.1402      

4. พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน
5. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกิจการดาํเนินการพฒันา     
ฝีมอืแรงงาน

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. ขบัเคลือ่นการพฒันาแนวทางและการดาํเนินงานของ กพร.ปช.
2. พฒันาช่างเครื่องช่วยคนพกิารกบัมลูนิธิขาเทยีม
3. จดัทาํหลกัเกณฑ ์พฒันาระบบ สง่เสรมิและรบัรองมาตรฐาน        
ฝีมอืแรงงาน

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์                    300,642,000 
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  พฒันา/ขบัเคลื่อนความร่วมมือเครอืข่าย และสง่เสรมิ
การพฒันาฝีมือแรงงาน

                   300,642,000 

- เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาแนวทางและการดาํเนินงานของ กพร.ปช.
- เพือ่พฒันาช่างเครื่องช่วยคนพกิารกบัมลูนิธิขาเทยีม
- เพือ่จดัทาํหลกัเกณฑ ์พฒันาระบบ สง่เสรมิและรบัรองมาตรฐานฝีมอื
- เพือ่พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน
- เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกิจการดาํเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน

หน่วย:ลา้นบาท
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8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 3,700,000
 ( 4,679,406 )

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000

รอ้ยละ 55
( - )

55 55 55 55

ลา้นบาท 491.1952    300.6420    228.9147    228.9147     228.9147      
ลา้นบาท 491.1952      300.6420      228.9147      228.9147      228.9147      
ลา้นบาท 282.5188      226.9138      226.9138      226.9138      226.9138      
ลา้นบาท 112.0125      71.7273        -                -                -                
ลา้นบาท 1.1368         1.2719         1.2719         1.2719         1.2719         
ลา้นบาท 95.5271        0.7290         0.7290         0.7290         0.7290         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนพนกังานทีไ่ดร้บัการพฒันาฝีมอืจาก
สถานประกอบกิจการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
ตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิฯ พ.ศ. 2545 ไมต่ ํา่กวา่
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของพนกังานทีผ่า่นการพฒันาฝีมอื
จากสถานประกอบกิจการมศีกัยภาพในการทาํงานเพิม่ขึ้น
 ไมต่ ํา่กวา่
รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : พฒันา/ขบัเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และสง่เสริมการพฒันา
ฝีมือแรงงาน 300,642,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน 226,913,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 174,649,900           บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,200,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 3,400,000              บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท
(4) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,343,000              บาท
(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,333,900              บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 121,439,100            บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,559,100              บาท
(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 240,400                บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอาชีพ 2,720,000              บาท
(10) ค่าซ่อมแซมบาํรุงรกัษาสิง่ก่อสรา้ง 681,800                บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 14,708,600             บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานของ กพร.ปช. 7,845,300              บาท
(13) วสัดุสาํนกังาน 6,108,300              บาท
(14) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,468,300              บาท
(15) วสัดุงานบา้นงานครวั 28,800                  บาท
(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,220,000              บาท
(17) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 300,300                บาท
(18) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,757,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 52,263,900             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 30,053,000             บาท
(2) ค่าประปา 9,085,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 6,089,900              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 2,136,000              บาท
(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 4,900,000              บาท

2. งบลงทนุ 71,727,300             บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,727,300             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 69,455,600             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 16,744,000             บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลเขือ่งคาํ อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 1 คนั 1,288,000              บาท
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(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลผาบอ่ง อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 คนั 1,288,000              บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลสามเรือน อาํเภอศรีสาํโรง จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 1,288,000              บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 คนั 1,288,000              บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลหนองปลงิ อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 คนั 1,288,000              บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลบางม่วง อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุี 1 คนั 1,288,000              บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลโรงชา้ง อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 1 คนั 1,288,000              บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลบา้นชบ อาํเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร ์1 คนั 1,288,000              บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลร่องกาศ อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,288,000              บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลแก่งเลงิจาน อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั 1,288,000              บาท
(11) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลนํา้ริด อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 คนั 1,288,000              บาท
(12) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 1,288,000              บาท
(13) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์
    ตาํบลบางมญั อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุี จงัหวดัสงิหบ์รุี 1 คนั 1,288,000              บาท
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2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 52,711,600             บาท
(1) โครงการพฒันาระบบคอมพวิเตอรร์องรบัการดาํเนินงานพระราชบญัญตัิ
    ส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2557
    แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 7,561,400              บาท
(2) โครงการพฒันาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ
    (ภาคความรู)้ ดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Testing System)
   แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 26,126,200             บาท
(3) โครงการพฒันาระบบประมวลผลขอ้มลูและปรบัปรุงคลงัขอ้มลู
    แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 19,024,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,271,700              บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 2,271,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 2,271,700              บาท
 รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 1,271,900              บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,271,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าบาํรุงสมาชิกองคก์ารระหว่างประเทศเพือ่ส่งเสริมมาตรฐาน
   ฝีมอืแรงงานและแข่งขนัฝีมอืแรงงานนานาชาติ 1,271,900              บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 729,000                บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศดา้นการพฒันา
   ทรพัยากรมนุษย์ 729,000                บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -              -              20.0000      20.0000      
-                -                -                20.0000        20.0000        

8.3  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ                      20,000,000 
8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาตเิพือ่พฒันาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกจิ

                     20,000,000 

- เพือ่ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการพฒันาฝีมอืแรงงานระดบันานาชาตใินอนุภูมภิาคลุม่แมน่ํา้โขง
  และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
- เพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาความร่วมมอืการพฒันาฝีมอืแรงงานในทกุระดบัช ัน้ท ัง้หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกิจ
  สถาบนัการศึกษา องคก์รระหวา่งประเทศ และภาคเอกชน แก่กาํลงัแรงงานในกลุม่ประเทศอนุภูมภิาคลุม่แมน่ํา้โขง
  ใหม้สีมรรถนะและทกัษะฝีมอืตามมาตรฐานเทยีบเทา่ระดบัสากล อนัจะนาํไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจในภูมภิาคให ้
  เขม้แขง็และย ัง่ยนื
- เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ ์และทกัษะฝีมอื ระหวา่งบคุลากรฝึกของกลุม่ประเทศ GMS, IMT-GT 
  และ ASEAN ใหเ้กิดประโยชนต่์อการพฒันาฝีมอืแรงงานและทนัต่อการเปลีย่นแปลงของวทิยาการเทคโนโลยี
  สมยัใหม่
- เพือ่สง่เสรมิและผลกัดนัการเพิม่ผลติภาพแรงงาน ตลอดจนยกระดบัการปฏบิตังิานดว้ยการปรบัปรุงคุณภาพ
  และกระบวนการทาํงาน และการสรา้งมาตรฐานฝีมอืแรงงานใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัภูมภิาคและระดบัสากล
- เพือ่สง่เสรมิบทบาทและภาพลกัษณท์ีด่ขีองประเทศไทยในการประชุมผูน้าํประเทศบนเวทนีานาชาติ
- เพือ่สง่เสรมิการสรา้งงาน สรา้งอาชีพ สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนอย่างท ัว่ถงึ โดยไมแ่บง่เชื้อชาต ิ   
  ซึ่งจะเป็นรากฐานสาํคญัของการพฒันาความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงตามแนวชายแดน

- สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาต/ิสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน/สาํนกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน/สว่นราชการ
- สถาบนัการศึกษา/องคก์ารมหาชน/รฐัวสิาหกิจ/สถานทีเ่อกชน ตามแนวระเบยีง NSEC, EWEC, SEC
- ภายในประเทศสมาชิก GMS, IMT-GT ทีต่ ัง้อยู่เขตพื้นทีแ่นวระเบยีงเศรษฐกิจ NSEC, EWEC, SEC

                  120,000,000 
                  120,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาตเิพือ่การพฒันาความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจ
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8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 4,000
( 4,000 )

2,000 2,000 2,000 2,000

รอ้ยละ 60
( - )

60 60 60 60

ลา้นบาท 40.0000      20.0000      20.0000      20.0000       20.0000        
ลา้นบาท 40.0000        20.0000        20.0000        20.0000        20.0000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 40.0000        20.0000        20.0000        20.0000        20.0000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : พฒันาขดีความสามารถกาํลงัแรงงาน
ในกลุม่ประเทศ GMS และ IMT-GT 
ไดต้ามเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูผ้า่นการพฒันาฝีมอื
ในกลุม่ประเทศ GMS และ IMT-GT ทีม่ตีาํแหน่ง
หรอืลกัษณะงานเป็นครูผูส้อน วทิยากร หรอื      
หวัหนา้งาน สามารถนาํความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บั        
ไปถ่ายทอดใหก้บัผูร้บัการฝึกหรอืบคุลากรในประเทศ
ของตนเองได ้ไมต่ ํา่กวา่

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติเพือ่พฒันา
ความร่วมมือทางเศรษฐกจิ 20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 20,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาตเิพือ่การพฒันาความร่วมมอื
   ทางเศรษฐกจิ 20,000,000             บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2566)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม
-               -               -               24.6000       24.6000       
-                 -                 -                 24.6000        24.6000        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 16,000
 ( 28,514 )

9,100 9,100 9,100 9,100

รอ้ยละ 85
( - )

85 85 85 85

ลา้นบาท 43.2000         24.6000         24.6000         24.6000         24.6000         
ลา้นบาท 43.2000         24.6000         24.6000         24.6000         24.6000         
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท 43.2000        24.6000        24.6000        24.6000        24.6000        
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ                      182,434,100 
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

                       24,600,000 

  - เพือ่พฒันาทกัษะกลุม่เป้าหมายเฉพาะใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะฝีมอืแรงงาน และการเตรียมความพรอ้ม
    ทางดา้นจรรยาบรรณในวชิาชีพเพือ่เขา้สูก่ระบวนการทาํงาน
  - เพือ่สรา้งความย ัง่ยนืในการประกอบอาชีพ สามารถพึง่พาตนเองได ้และสงัคมใหก้ารยอมรบัในศกัยภาพการทาํงาน
  - เพือ่สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพกลุม่เป้าหมายเฉพาะเป็นกาํลงัแรงงานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
    และสามารถนาํไปประกอบอาชีพอสิระ
  - เพือ่สง่เสริมและพฒันาทกัษะกลุม่เป้าหมายเฉพาะ ใหส้ามารถประกอบอาชีพ เพือ่ช่วยเหลอืตนเองและครอบครวัได ้

 สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน และสาํนกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน ท ัว่ประเทศ

                   141,600,000 
                   141,600,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. ฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝีมอื
ไดต้ามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของแรงงานกลุม่เป้าหมาย
ที่สาํเร็จการฝึกอบรมไดต้ามมาตรฐานการฝึก ไมต่ํา่กวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ 24,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 24,600,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาส
   ในการประกอบอาชีพ 24,600,000             บาท

390



บาท
8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2566)
8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -              -              76.1600      76.1600      
-                -                -                76.1600        76.1600        

8.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการยกระดบัเพือ่เพิม่ศกัยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน                      76,160,000 

- เพือ่พฒันาศกัยภาพแรงงานใหม ่ใหม้ทีกัษะองคค์วามรูส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
  และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
- เพือ่สรา้งนิสยัอตุสาหกรรมและปลูกฝงัทศันคตแิละประสบการณ ์รวมท ัง้คุณธรรม จรยิธรรม                             
  ตลอดจนศาสตรข์องพระราชากบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในการปฏบิตังิานและการประกอบอาชีพ 
- เพือ่พฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศใหก้บัแรงงาน เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการสือ่สารระหวา่งการทาํงาน
  และนาํไปใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจาํวนั  
- เพือ่ Up Skill และ Re Skill  ใหแ้รงงานสามารถทาํงานทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
  เตรยีมความพรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรม/บรกิาร และรองรบั
  การปรบัเปลีย่นอาชีพ 
- เพือ่ยกระดบัแรงงานในสถานประกอบกิจการทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ มทีกัษะตํา่ เพือ่เพิม่โอกาส
  ในการไดร้บัค่าจา้งเพิม่ขึ้น 
- เพือ่ยกระดบัศกัยภาพฝีมอืแรงงานดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง เพือ่เตรยีมแรงงานใหม้คีวามพรอ้มรองรบั
  การเคลือ่นยา้ยแรงงานไปในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ เช่น EEC  เป็นตน้

 สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน และสาํนกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน ท ัว่ประเทศ

                  419,179,900 
                  419,179,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาทกัษะฝีมอืรองรบัการจ่ายค่าจา้ง
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8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 19,300
 ( 22,194 )

20,800 20,800 20,800 20,800

รอ้ยละ  - 5 5 5 5

ลา้นบาท 114.5399    76.1600      76.1600      76.1600       76.1600        
ลา้นบาท 114.5399      76.1600        76.1600        76.1600        76.1600        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 7.9040         -                -                -                -                
ลา้นบาท 106.6359      76.1600        76.1600        76.1600        76.1600        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝีมอืไดต้าม
เป้าหมาย

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติของปจัจยั
ดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัเพือ่เพิม่ศกัยภาพฝีมือและสมรรถนะ
แรงงาน 76,160,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 76,160,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะฝีมอืรองรบัการจ่ายค่าจา้ง 76,160,000             บาท
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บาท

8.4.3.1   วตัถปุระสงค์

8.4.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2566)
8.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
73.5941      -              0.1000       7.9800       81.6741      
60.9301        -                -                -                60.9301        
0.5000         -                0.1000         -                0.6000         

-                -                -                3.0000         3.0000         

12.1640        -                -                -                12.1640        

-                -                -                4.9800         4.9800         

8.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการยกระดบัแรงงานไทยใหไ้ดม้าตรฐานฝีมือแรงงานเพือ่รองรบั
การแข่งขนั

                     81,674,100 

- เพือ่พฒันาศกัยภาพแรงงานใหม้ทีกัษะ ความรู ้เขา้สูเ่กณฑม์าตรฐานฝีมอืแรงงาน 
- เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหแ้รงงานมมีาตรฐานฝีมอืในสาขาตามประกาศอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื 
- เพือ่ดาํเนินการแข่งขนัฝีมอืแรงงาน
- เพือ่ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพมาตรฐานฝีมอืช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 
- เพือ่ดาํเนินการเพิม่ประสทิธิภาพของเครอืข่ายการดาํเนินการเกี่ยวกบัมาตรฐานฝีมอื 
- เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพมาตรฐานฝีมอืแรงงานไทยในต่างประเทศ

สาํนกัพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมอืแรงงาน  สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน  สาํนกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน 
ท ัว่ประเทศ

                  695,786,600 
                  695,786,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ
2. ทดสอบฝีมอืแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
3. เพิม่ประสทิธิภาพของเครอืข่ายการดาํเนินการเกี่ยวกบัมาตรฐาน    
ฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ
4. พฒันาศกัยภาพแรงงานเพือ่รองรบัการจ่ายค่าจา้ง
ตามมาตรฐานฝีมอื
5. สง่เสรมิศกัยภาพมาตรฐานฝีมอืแรงงานไทยในต่างประเทศ
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8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 30,700
( 26,491 )

30,720 31,000 31,000 31,000

รอ้ยละ 70
( - )

60 60 60 60

ลา้นบาท 369.0902    81.6741      81.6741      81.6741       81.6741        
ลา้นบาท 369.0902      81.6741        81.6741        81.6741        81.6741        
ลา้นบาท 83.2246        73.5941        73.5941        73.5941        73.5941        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 0.1000         0.1000         0.1000         0.1000         0.1000         
ลา้นบาท 285.7656      7.9800         7.9800         7.9800         7.9800         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานไดต้ามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานแหง่ชาตมิคีวามพงึพอใจในกระบวน
การทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิไมต่ ํา่กวา่

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัแรงงานไทยใหไ้ดม้าตรฐานฝีมือแรงงาน
เพือ่รองรบัการแข่งขนั 81,674,100 บาท
1. งบดาํเนินงาน 73,594,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 73,594,100             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพแรงงานเพือ่รองรบัการจ่ายค่าจา้ง
    ตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 12,164,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 60,930,100             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการทดสอบฝีมอืแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 500,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 100,000                บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัค่าบาํรุงสมาชิกสถาบนัการเชื่อมสากล
   The International Institute of Welding (IIW) 100,000                บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 7,980,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมศกัยภาพมาตรฐานฝีมอืแรงงานไทยในต่างประเทศ 4,980,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายเพิม่ประสทิธิภาพของเครือข่ายการดาํเนินการเกี่ยวกบัมาตรฐาน
   ฝีมอืแรงงานแห่งชาติ 3,000,000              บาท
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -              -              12.0400      12.0400      
-                -                -                12.0400        12.0400        

                     12,040,000 
8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสง่เสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

                     12,040,000 

- เพือ่ดาํเนินการฝึกทกัษะดา้นอาชีพและพฒันาฝีมอืในสาขาอาชีพต่างๆ ใหแ้ก่แรงงานกลุม่ทีม่คีวามขดัแยง้
  กลุม่ทีม่อีคตต่ิอภาครฐั กลุม่ผูก่้อความไมส่งบ และกลุม่แนวร่วมก่อความไมส่งบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้
  แรงงานท ัว่ไป และแรงงานทีย่ากจน ทีอ่ยูใ่นจงัหวดันราธิวาส ปตัตานี ยะลา และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา
  เพือ่ใหแ้รงงานกลุม่เป้าหมายมฝีีมอืพรอ้มในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครวั 
- เพือ่จดัหาเครื่องมอืประกอบอาชีพใหแ้ก่แรงงานกลุม่เป้าหมาย ทีส่าํเรจ็การฝึกอาชีพตามโครงการฯ ใหส้ามารถ
  ประกอบอาชีพไดช่้วยบรรเทาภาวะความยากจน                                                                            
  - เพือ่ใหแ้รงงานกลุม่เป้าหมายไดน้าํความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชนใ์นการซ่อมแซม บาํรุงรกัษาเครื่องมอืในการประกอบ   
     อาชีพและลดภาระค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน

สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 12 สงขลา สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 23 ปตัตานี                                           
สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 24 ยะลา และสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 25 นราธิวาส

                   63,515,000 

8.5  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                   63,515,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
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8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,580
 ( 1,537 )

800 800 800 -

รอ้ยละ 60
 ( - )

60 60 60 -

ลา้นบาท 27.3950      12.0400      12.0400      12.0400       -               
ลา้นบาท 27.3950        12.0400        12.0400        12.0400        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 27.3950        12.0400        12.0400        12.0400        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝีมอื         
ไดต้ามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูท้ีส่าํเรจ็การฝึกอบรม
สามารถประกอบอาชีพหรอืมรีายได ้ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสง่เสริมศกัยภาพพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,040,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 12,040,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,040,000             บาท
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              36.0905      0.7360       33.2563      70.0828      
-                36.0905        0.7360         33.2563        70.0828        

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 10,000
( 9,971 )

10,300 10,300 10,300 -

รอ้ยละ 5
( - )

5 5 5 -

ลา้นบาท 588.2083    70.0828      34.6860      34.6860       -               
ลา้นบาท 588.2083      70.0828        34.6860        34.6860        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 187.5043      36.0905        -                -                -                
ลา้นบาท 0.1000         0.7360         0.7360         0.7360         -                
ลา้นบาท 400.6040      33.2563        33.9500        33.9500        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.6  แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต                      78,082,800 
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชีัน้สูง                      70,082,800 

 - เพือ่พฒันากาํลงัแรงงาน และพฒันาผูป้ระกอบกิจการ ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะฝีมอืสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรม 
   4 กลุม่เป้าหมายใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยมีาพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การต่อยอดดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

สาํนกัพฒันาผูฝึ้กและเทคโนโลยกีารฝึก สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 14 แหง่ ประกอบดว้ย สมทุรปราการ สุพรรณบรุ ี
ราชบรุ ีนครราชสมีา ขอนแก่น อบุลราชธานี นครสวรรค ์พษิณุโลก ลาํปาง สุราษฎรธ์านี ปทมุธานี อยุธยา นครปฐม  
อดุรธานี และสถาบนัพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นสว่นอะไหลย่านยนต์

                  727,663,100 
                  727,663,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. ศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ไดต้ามเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติของปจัจยั
ดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีชัน้สูง 70,082,800 บาท
1. งบลงทนุ 36,090,500             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,090,500             บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 36,090,500             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 36,090,500             บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 950,000                บาท

  รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) เครื่องกดัแนวตัง้อตัโนมตั ิCNC Maching Center 5 Axis
    ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ (AHRDA)
     1 เครื่อง 14,500,500             บาท
(3) ชุดฝึกจาํลองการควบคุมระบบ Process Automation ข ัน้สูง
    ตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี 1 ชุด 2,620,000              บาท
(4) เครื่องตัง้ศูนยล์อ้ระบบคอมพวิเตอร ์ตาํบลขามใหญ่
    อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 เครื่อง 1,500,000              บาท
(5) ชุดฝึกจาํลองการควบคุมระบบ Process  Automation ข ัน้สูง
    ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชุด 2,620,000              บาท
(6) สถานีการผลติชิ้นงานอตัโนมตัแิละประกอบชิ้นงานดว้ยเทคโนโลยี
    Industry 4.0 ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี
    จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชุด 4,400,000              บาท
(7) เครื่องทดสอบฝีมอืช่างพน่สแีบบซมิเูลเตอร ์ตาํบลขามใหญ่
    อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 เครื่อง 5,700,000              บาท
(8) เครื่องสแกน 3 มติ ิ(3D SCANNER ) ตาํบลบางเสาธง
    อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื่อง 3,800,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 736,000                บาท
2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 736,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชีพ 736,000                บาท
3. งบรายจ่ายอืน่ 33,256,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิ ดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง 33,256,300             บาท
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บาท

8.6.2.1   วตัถปุระสงค์

8.6.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -              -              8.0000       8.0000       
-                -                -                8.0000         8.0000         

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

สาขา 10
( 6 )

10 10 10 -

ลา้นบาท 28.3700      8.0000       10.0000      10.0000       -               
ลา้นบาท 28.3700        8.0000         10.0000        10.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 28.3700        8.0000         10.0000        10.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตริองรบั 
10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต

                      8,000,000 

- เพือ่จดัทาํมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิและจดัทาํวธีิการทดสอบฯ จาํนวน 10 สาขา รองรบัอตุสาหกรรม
  ศกัยภาพ และพฒันาผูท้ดสอบฯ

  สาํนกัพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมอืแรงงาน หน่วยงานของกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน และหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

                   56,370,000 
                   56,370,000 

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรม
แหง่อนาคต

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนมาตรฐานฝีมอืแรงงานรองรบั
อตุสาหกรรมศกัยภาพไดต้ามเป้าหมาย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติรองรบั          
10 อตุสาหกรรมแหง่อนาคต 8,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 8,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรม
   เป้าหมายแห่งอนาคต 8,000,000              บาท
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บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -              0.5520       21.2800      21.8320      
-                -                0.5520         21.2800        21.8320        

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน  - 6,320 6,320 6,320 -

รอ้ยละ  - 5 5 5 -

ลา้นบาท -              21.8320      21.8320      21.8320       -               
ลา้นบาท -                21.8320        21.8320        21.8320        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                0.5520         0.5520         0.5520         -                
ลา้นบาท -                21.2800        21.2800        21.2800        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.7  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว                      21,832,000 
8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นการท่องเที่ยวและบรกิาร                      21,832,000 

- เพือ่พฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานใหม้ฝีีมอืพรอ้มในดา้นการทอ่งเทีย่วในการทาํงานในสถานประกอบกิจการ 
- เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นการทอ่งเทีย่ว

สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 19 เชียงใหม ่สถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยส์าํหรบัอตุสาหกรรมบรกิารสุขภาพ สถาบนั
พฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาตเิชียงแสน สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 21 ภูเก็ต และสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน/สาํนกังาน
พฒันาฝีมอืแรงงานทีเ่ป็นพื้นทีต่ามยุทธศาสตรข์องจงัหวดัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดา้นทอ่งเทีย่วและบรกิาร

                   65,496,000 
                   65,496,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาทกัษะกาํลงัแรงงานดา้นทอ่งเทีย่วและบรกิาร

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝีมอื
ไดต้ามเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติของปจัจยั
ดา้นแรงงานเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นการท่องเที่ยว
และบริการ 21,832,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 552,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 552,000                บาท
1) เงนิอดุหนุนเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชีพ 552,000                บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 21,280,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะกาํลงัแรงงานดา้นท่องเทีย่วและบริการ 21,280,000             บาท
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บาท
บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค์

8.8.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              42.6821      0.5520       40.7100      83.9441      
-                42.6821        0.5520         40.7100        83.9441        

8.8  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ                      83,944,100 
8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ                      83,944,100 

- เพือ่ฝึกอบรมเพิม่ทกัษะฝีมอืแรงงาน ความรู ้ความสามารถ และทศันคต ิเตรยีมความพรอ้มใหก้บัวยักาํลงั
  แรงงาน โดยอาศยัการบูรณาการเครอืข่ายการพฒันาฝีมอืแรงงานท ัง้จากภาคแรงงาน ภาคการศึกษา
  ในกลุม่สาขาหลกัสูตรทีส่อดคลอ้งกบักิจการที ่BOI สง่เสรมิการลงทนุ
- เพือ่ยกระดบัทกัษะฝีมอืใหแ้ก่กาํลงัแรงงานในสถานประกอบกิจการและ SMEs ในพื้นที ่10 จงัหวดั
  ในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ รองรบัการขยายตวัของเศรษฐกิจในพื้นทีใ่นอนาคต

 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสงขลา จงัหวดัเชียงราย จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัตาก จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสระแกว้ 
จงัหวดัตราด จงัหวดัหนองคาย จงัหวดันครพนม และจงัหวดักาญจนบรุี

                  258,053,100 
                  258,053,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. เพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
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8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 15,000
 ( 13,680 )

12,000 12,000 12,000 -

รอ้ยละ 5
 ( - )

5 5 5 -

ลา้นบาท 91.5850      83.9441      41.2620      41.2620       -               
ลา้นบาท 91.5850        83.9441        41.2620        41.2620        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                42.6821        -                -                -                
ลา้นบาท 12.3240        0.5520         0.5520         0.5520         -                
ลา้นบาท 79.2610        40.7100        40.7100        40.7100        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝีมอื
ไดต้ามเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติของปจัจยั
ดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมต่ ํา่กวา่

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นที่เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ 83,944,100 บาท
1. งบลงทนุ 42,682,100             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,682,100             บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 42,682,100             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 42,682,100             บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 13,969,600             บาท

  รวม 32 รายการ (รวม 134 หน่วย)
(2) ชุดทดลองปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตสิาขา PLC
    ตาํบลคาํป่าหลาย อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 เครื่อง 3,000,000              บาท
(3) ชุดปฏบิตักิารระบบอตัโนมตัอิตุสาหกรรมข ัน้สูง ตาํบลคาํป่าหลาย
    อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 เครื่อง 3,400,000              บาท
(4) ชุดฝึกการซ่อมบาํรุงเครื่องจกัรกล CNC (CNC Maintenance)
    ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 2,500,000              บาท
(5) เครื่องตดัโลหะแผ่นแบบไฮโดรลคิ ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส
    จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,600,000              บาท
(6) เครื่องกดฟนัโลหะแผ่นแบบไฮโดรลคิ ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส
    จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 2,200,000              บาท
(7) ครุภณัฑด์า้นโลจสิตกิส ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครพนม
    จงัหวดันครพนม 1 ชุด 16,012,500             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 552,000                บาท
2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 552,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชีพ 552,000                บาท
3. งบรายจ่ายอืน่ 40,710,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันา
   เศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) 40,710,000             บาท
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บาท
บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค์

8.9.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.9.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -              -              6.2560       6.2560       
-                -                -                6.2560         6.2560         

8.9  แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์                      23,136,000 
8.9.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนสง่
และการคา้ระหว่างประเทศ

                      6,256,000 

- เพือ่การพฒันาแรงงานดา้นโลจสิตกิสใ์หม้ทีกัษะและคุณลกัษณะทีต่รงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบกิจการ
- เพือ่บรรเทาปญัหาการขาดแคลนบคุลากรในธุรกิจการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศในระยะเร่งด่วน 
- เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการมงีานทาํภายหลงัการสาํเรจ็การฝึกอบรม 
- เพือ่การพฒันาแรงงานดา้นโลจสิตกิสใ์หม้ทีกัษะและคุณลกัษณะทีต่รงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบกิจการ
- เพือ่บรรเทาปญัหาการขาดแคลนบคุลากรในธุรกิจการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศในระยะเร่งด่วน
- เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการมงีานทาํภายหลงัจากสาํเรจ็การฝึกอบรม

 กองพฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบกิจการ

                   24,124,000 
                   24,124,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกิจขนสง่และการคา้      
ระหวา่งประเทศ
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8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 300
( 203 )

300 300 300 -

รอ้ยละ 60
 ( - )

70 70 70 -

ลา้นบาท 5.3560       6.2560       6.2560       6.2560        -               
ลา้นบาท 5.3560         6.2560         6.2560         6.2560         -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 5.3560         6.2560         6.2560         6.2560         -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : พฒันาทกัษะดา้นโลจสิตกิสด์า้นธุรกิจ
ขนสง่และการคา้ระหวา่งประเทศ
เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การพฒันาทกัษะมงีานทาํ/
มรีายไดไ้มน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิติกสร์องรบัธุรกจิขนสง่
และการคา้ระหว่างประเทศ 6,256,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 6,256,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนส่ง
   และการคา้ระหว่างประเทศ 6,256,000              บาท
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บาท

8.9.2.1   วตัถปุระสงค์

8.9.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.9.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.9.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.2.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -              -              16.8800      16.8800      
-                -                -                16.8800        16.8800        

8.9.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิและพฒันาบคุลากร
รองรบัอตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์

                     16,880,000 

- เพือ่จดัทาํมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาตแิละวธีิทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิ 
  รวมท ัง้เตรยีมความพรอ้มผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาตริองรบัการพฒันาดา้นคมนาคมและโลจสิตกิส ์
- เพือ่เตรยีมความพรอ้มและยกระดบัทกัษะบคุลกรดา้นการจดัการโลจสิตกิส ์ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ 
  ทกัษะ และประสบการณสู์งทางดา้นโลจสิตกิส ์ท ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
  ทีเ่ปลีย่นแปลงในยุคของการแข่งขนัระดบัสากล               
- เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนบคุลากรในธุรกิจการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ

 สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน และสาํนกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน 76 จงัหวดั ท ัว่ประเทศ

                   58,640,000 
                   58,640,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาตแิละพฒันาบคุลากรรองรบั
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8.9.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน - 3,400 3,400 3,400 -

สาขา - 10 10 10 -

รอ้ยละ - 5 5 5 -

สาขา - 10 10 10 -

ลา้นบาท -              16.8800      20.8800      20.8800       -               
ลา้นบาท -                16.8800        20.8800        20.8800        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                16.8800        20.8800        20.8800        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ไดต้ามเป้าหมาย
เชิงปรมิาณ : จาํนวนมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ
ดา้นโลจสิตกิส ์
เชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติของปจัจยั
ดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่
เชิงคุณภาพ : ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม
ในการกาํหนดมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ
ดา้นโลจสิตกิส ์

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ
และพฒันาบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรมโลจสิติกส ์ 16,880,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 16,880,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตแิละพฒันาบคุลากร
   รองรบัอตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์ 16,880,000             บาท
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บาท
บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค์

8.10.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.10.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -              -              42.1974      42.1974      
-                -                -                42.1974        42.1974        

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 15,000
 ( 14,389 )

15,000 15,000 - -

แห่ง - 185 185 - -
รอ้ยละ 10

( - )
10 10 - -

ลา้นบาท 90.8974      42.1974      42.9974      -               -               
ลา้นบาท 90.8974        42.1974        42.9974        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 90.8974        42.1974        42.9974        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                     42,197,400 8.10  แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

                  176,092,200 
                  176,092,200 

 สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน และสาํนกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน ท ัว่ประเทศ

- เพือ่เพิม่ผลติภาพและพฒันาประสทิธิภาพในการดาํเนินธุรกิจใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม 
  และการบรหิารจดัการสมยัใหม ่และ/หรอืการพฒันาเครอืข่ายผูป้ระกอบการใหเ้ขม้แขง็

                     42,197,400 8.10.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลติภาพ

1. เพิม่ผลติภาพแรงงานสู ่SME 4.0
รวมทัง้สิ้น

งบรายจ่าย
กจิกรรม

หน่วย:ลา้นบาท

เชิงปรมิาณ : พฒันาผูป้ระกอบกิจการ

เชิงปรมิาณ : พฒันาทกัษะแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ SME ไมน่อ้ยกวา่

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**งบประมาณ

หน่วยนบั
ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ
รวมทัง้สิ้น

เชิงคุณภาพ : ค่าเฉลีย่ของการเพิม่ผลติภาพแรงงาน
และลดการสูญเสยีในวงจรการผลติหรอืบรกิาร
ไมน่อ้ยกวา่

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอื่น
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบลงทนุ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลิตภาพ 42,197,400 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 42,197,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 42,197,400             บาท
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บาท
บาท

8.11.1.1   วตัถปุระสงค์

8.11.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.11.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.11.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              65.7700      -              19.8800      85.6500      
-                65.7700        -                19.8800        85.6500        

8.11  แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก                      85,650,000 
8.11.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาทกัษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC)

                     85,650,000 

- เพือ่ยกระดบัทกัษะฝีมอืกาํลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) รองรบัการลงทนุ
  ในอตุสาหกรรมและบรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยชี ัน้สูง 
- เพือ่จดัหาครุภณัฑก์ารฝึกทีท่นัสมยั และมจีาํนวนเพยีงพอกบัความตอ้งการการฝึกอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูง 
  10 อตุสาหกรรมเป้าหมายใหแ้ก่ สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 3 ชลบรุ ีสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง
  สาํนกังานพฒันาฝีมอืแรงงานฉะเชิงเทรา และสถาบนัพฒันาบคุลากรสาขาเทคโนโลยกีารผลติอตัโนมตัิ
  และหุน่ยนต ์(MARA)
- เพือ่พฒันาวทิยากรตน้แบบ รองรบัการฝึกอบรมในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) รองรบัการลงทนุ
  ในอตุสาหกรรมและบรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยชี ัน้สูง

 สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 3 ชลบรุ,ี สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง                                              
และสาํนกังานพฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา

                  282,355,500 
                  282,355,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาทกัษะกาํลงัแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)
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8.11.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 6,400
 ( 6,779 )

6,400 6,400 6,400 -

คน - 100 100 100 -

รอ้ยละ 5
 ( - )

5 5 5 -

ลา้นบาท 154.9455    85.6500      20.8800      20.8800       -               
ลา้นบาท 154.9455      85.6500        20.8800        20.8800        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 91.1455        65.7700        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 63.8000        19.8800        20.8800        20.8800        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝีมอื         
ไดต้ามเป้าหมาย

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัการพฒันาเป็นวทิยากร
ตน้แบบ
เชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพการผลติของปจัจยั        
ดา้นแรงงานเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) 85,650,000 บาท
1. งบลงทนุ 65,770,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,770,000             บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 65,770,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 65,770,000             บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 6,170,000              บาท

  รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)
(2) ชุดฝึกการซ่อมบาํรุงเครื่องจกัรกล CNC ( CNC Maintenance)
    ตาํบลวงัเยน็ อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 2,500,000              บาท
(3) ชุดทดลองสมองกลฝงัตวัในระบบการสือ่สารภายในอาคาร
    ตาํบลวงัเยน็ อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 2,850,000              บาท
(4) ชุดฝึกหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม (Industrial Robot) ตาํบลวงัเยน็
    อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 2,950,000              บาท
(5) ชุดฝึกระบบการผลติแบบอตัโนมตัขิ ัน้พื้นฐาน (อบรมนอกสถานที)่
    ตาํบลวงัเยน็ อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2 ชุด 5,000,000              บาท
(6) ชุดฝึกทกัษะทางดา้นแมคคาทรอนิกส ์ตาํบลวงัเยน็ อาํเภอแปลงยาว
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 3,500,000              บาท
(7) ชุดฝึกทกัษะทางดา้นแมคคาทรอนิกสช์ ัน้สูง ตาํบลวงัเยน็
    อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 5,500,000              บาท
(8) ชุดทดลองระบบจาํลองการผลติแบบอตัโนมตั ิตาํบลวงัเยน็
    อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 7,500,000              บาท
(9) เครื่อง CNC CMM (เครื่องมอืวดัแบบ 3 แกนอตัโนมตั)ิ
    ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครื่อง 5,000,000              บาท
(10) เครื่อง CNC Lathe 4 แกน ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมอืงระยอง
      จงัหวดัระยอง 1 เครื่อง 7,500,000              บาท
(11) เครื่องเชื่อมแบบเลเซอร ์YAG เลเซอร ์200 วตัต ์ตาํบลหนองไมแ้ดง
      อาํเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 เครื่อง 2,500,000              บาท
(12) ชุดฝึกระบบ IOT ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุี
      จงัหวดัชลบรุี 2 ชุด 5,700,000              บาท
(13) ชุดฝึกการซ่อมบาํรุงเครื่องจกัรกล CNC (CNC Maintenance)
      ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด 2,500,000              บาท
(14) ชุดฝึกระบบควบคุมอตัโนมตัแิบบเครือข่ายรองรบัอตุสาหกรรม 4.0
     และการผลติแบบ SMARTFACTORY ตาํบลหนองไมแ้ดง
     อาํเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี (MARA) 2 ชุด 4,800,000              บาท
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(15) ชุดฝึกหุ่นยนตแ์บบทาํงานร่วมกบัมนุษยแ์ละระบบ IOT
     ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี (MARA) 1 ชุด 1,800,000              บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 19,880,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะกาํลงัแรงงาน เขตพฒันาพเิศษ
   ภาคตะวนัออก (EEC) 19,880,000             บาท
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บาท
บาท

8.12.1.1   วตัถปุระสงค์

8.12.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.12.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.12.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.12.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -              -              22.1400      22.1400      
-                -                -                22.1400        22.1400        

8.12.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 8,160
( 9,022 )

8,200 8,200 8,200 -

รอ้ยละ 60
 ( - )

85 85 85 -

ลา้นบาท 40.3920      22.1400      22.1400      22.1400       -               
ลา้นบาท 40.3920        22.1400        22.1400        22.1400        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 40.3920        22.1400        22.1400        22.1400        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.12  แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั                      22,140,000 
8.12.1  โครงการที่ 1 :  โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาส ในการประกอบอาชีพ                      22,140,000 

- เพือ่ฝึกอาชีพเพิม่ทกัษะใหก้บัผูสู้งอายุใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะฝีมอืแรงงาน และการเตรยีม
  ความพรอ้มทางดา้นจรรยาบรรณในวชิาชีพเพือ่เขา้สูก่ระบวนการทาํงานร่วมกบัคนท ัว่ไป
- เพือ่สรา้งความย ัง่ยนืในการประกอบอาชีพ สามารถพึง่พาตนเองได ้และสงัคมใหก้ารยอมรบัในศกัยภาพการทาํงาน
- เพือ่สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุเป็นกาํลงัแรงงานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสามารถ
  นาํไปประกอบอาชีพอสิระ

 สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน และสาํนกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน ท ัว่ประเทศ

                  106,812,000 
                  106,812,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. ฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จาํนวนผูสู้งอายุเขา้รบัการฝึกอบรม
ฝีมอืไดต้ามเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูสู้งอายุทีส่าํเรจ็
การฝึกอบรมไดต้ามมาตรฐานการฝึก ไมต่ ํา่กวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ 22,140,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 22,140,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ 22,140,000             บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-   -   

แรงงานมคีุณภาพชวีติทดี ีไดร้บัความเป็นธรรมอย่างทวัถงึเทยีบเท่าระดบัสากลในปี พ.ศ. 2564

1. พฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นแรงงานของประเทศไทยใหเ้ทยีบเท่ามาตรฐานสากล
2. สรา้งและยกระดบัคุณภาพชวีติและความปลอดภยัในการทาํงาน
3. พฒันาความร่วมมอืระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งบนพนืฐานความไวว้างใจซงึกนัและกนั
4. สรา้งความเชอืมนั การมสีว่นร่วมและความร่วมมอืเพอืยกระดบัการบรหิารจดัการดา้นแรงงาน
ในทกุภาคสว่น

5. สง่เสรมิใหน้ายจา้งปฏบิตัติามกฎหมายอย่างมคีวามรบัผดิชอบ
6. เสรมิสรา้ง พฒันาองคก์รและศกัยภาพของบคุลากรใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
บนพนืฐานของคุณธรรม

กระทรวงแรงงาน
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
1,126,268,900                1,117,161,500                

บาท



3. ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชวีดั : รอ้ยละของสถานประกอบกจิการทปีฏบิตัิ รอ้ยละ 93
- ตวัชวีดั : อตัราการประสบอนัตรายจากการทาํงานลดลง รอ้ยละ 5

- ตวัชวีดั : จาํนวนแรงงานทไีดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา คน 1,747,900
- ตวัชวีดั : จาํนวนสถานประกอบกจิการทอียู่ในระบบ แห่ง 830

ผลสมัฤทธิและประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธ ิ: ลูกจา้งและผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัการคุม้ครอง
และสทิธปิระโยชนต์ามกฎหมายอย่างเท่าเทยีมกนั 
ไมม่กีารใชแ้รงงานเด็กผดิกฎหมายและไมม่กีารใชแ้รงงาน
บงัคบั มคีวามปลอดภยัในการทาํงาน การประสบอนัตราย
อบุตัเิหต ุและโรคจากการทาํงานลดลง นายจา้ง
และสถานประกอบกจิการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
ดา้นแรงงาน มกีารพฒันาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
อย่างยงัยนื สามารถแสดงตนต่อคู่คา้ไดว้า่มรีะบบ
การจดัการดา้นแรงงานทดีตีามมาตรฐานสากล รวมทงั
นายจา้งมกีารจดัสวสัดกิารใหลู้กจา้งอย่างเหมาะสม
ต่อการดาํรงชวีติ และทงัสองฝ่ายอยู่ร่วมกนั
อย่างสมานฉนัท ์อนัจะสง่ผลใหลู้กจา้งมคีุณภาพชวีติ
ทดีขีนึ และธุรกจิของนายจา้งมคีวามเขม้แขง็กา้วหนา้

ผลสมัฤทธิ
และประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

424



4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 1,126.2689     1,117.1615     1,082.9116     1,118.9911     1,180.3002     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,126.2689     1,117.1615     1,082.9116     1,118.9911     1,180.3002     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานและปญัหายาเสพตดิ
ในสถานประกอบกจิการไดร้บัการป้องกนัและแกไ้ข

- ตวัชีวดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบกิจการ
มรีะบบการจดัการในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ

แหง่ 3,650 4,000 4,350 4,700 5,000

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : จาํนวนของสถานประกอบ
กิจการแหง่ใหมท่มีรีะบบมาตรฐานการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ

แหง่   - 1,000 1,100 1,200 1,300

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของแรงงาน
กลุม่เสยีงทตีกเป็นเหยอืต่อการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน
ผา่นการตรวจไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัถิูกตอ้ง

รอ้ยละ   - 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 48.6645       48.3468       48.3468       48.3468       64.1705       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. สรา้งความสมัพนัธ ์ความร่วมมือและความมนัคงดา้น
แรงงานระหว่างประเทศ

- ตวัชีวดัเชิงปรมิาณ : มกีารจดัประชุมระดบั
เจา้หนา้ทใีนภูมภิาค เพอืสรา้งความสมัพนัธ์
การแลกเปลยีนเรยีนรูด้า้นการตรวจแรงงาน

ครงั   - 1   -   -   -

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็
ในการสรา้งรูปแบบทดีดีา้นการคุม้ครองแรงงาน
ของภูมภิาคอาเซยีน

รอ้ยละ   - 100   -   -   -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.8000        -               -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. แรงงานทกุกลุ่มในพนืทเีขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
ไดร้บัการคุม้ครองสทิธิตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ

- ตวัชีวดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนแรงงานในเขตพฒันา
เศรษฐกิจพเิศษทไีดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุน
ดา้นคุม้ครองแรงงาน

คน 4,500 4,500 4,550 4,600 4,650

- ตวัชีวดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบกิจการ
ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษไดร้บัการพฒันา
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมดา้นแรงงาน

แหง่ 100 100 100 100 100

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : จาํนวนสถานประกอบกิจการ
ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษเขา้สูร่ะบบมาตรฐาน
แรงงานไทย

แหง่   - 50 55 60 65

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0983        7.1519        7.1519        7.1519        12.6881       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
4. กรมมีผลงานวิจยัหรอืนวตักรรมเพอืพฒันา 
หรอืปรบัปรุงการทาํงานเพอืการคุม้ครองแรงงาน

- ตวัชีวดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนผลการศึกษาวจิยั
เพอืการคุม้ครองแรงงาน

เรอืง   - 1   -   -   -

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ
การศึกษาวจิยัตามแผนการดาํเนินงานทกีาํหนด

รอ้ยละ   - 100   -   -   -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               1.1340        -               -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
5. บตุรของผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัการพฒันาคุณภาพชีวิต
และความอบอุ่นในครอบครวั

- ตวัชีวดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนบตุรผูใ้ชแ้รงงาน
ทไีดร้บัการสง่เสรมิพฒันาคุณภาพชีวติ
และความอบอุ่นในครอบครวั

คน 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : เดก็ปฐมวยับตุรผูใ้ชแ้รงงาน
ไดร้บัการเลยีงดูและมพีฒันาการสมวยัไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ   - 85 85 85 85

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : เดก็อายุ 0 - 5 ปี สูงดสีมสว่น
ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ   - 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.1239       17.4749       17.4749       17.4749       17.4749       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
6. แรงงานไดร้บัสวสัดิการทเีหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ มีคุณภาพชีวิตทดีี

- ตวัชีวดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนลูกจา้งไดร้บัประโยชน์
จากการจดัสวสัดกิารเพอืการดาํรงชีวติและการพฒันา
ศกัยภาพจากนายจา้ง

คน 27,300 28,300 28,400 28,500 28,600

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.5231        4.5069        4.5069        4.5069        5.7492        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
7. แรงงานทกุกลุ่มไดร้บัการคุม้ครองสทิธิตามกฎหมาย
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
มีความปลอดภยัในการทาํงานและมีคุณภาพชีวิตทดีี
รวมทงันายจา้งมีการใชแ้รงงานอย่างมีความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม

- ตวัชีวดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนแรงงานทไีดร้บั
การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติทดีี

คน 1,678,400 1,747,900 1,747,900 1,747,900 1,747,900

- ตวัชีวดัเชิงปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบกิจการ
ทอียู่ในระบบมาตรฐานแรงงานไทย

แหง่ 800 830 840 850 850
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของสถานประกอบ
กิจการทปีฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน

รอ้ยละ 93 93 94 94 95

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : อตัราการประสบอนัตราย
จากการทาํงานลดลง (เทยีบกบัปีทผีา่นมา)

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,034.8022   1,021.9379   1,005.4311   1,041.5106   1,080.2175   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
8. นายจา้ง ลูกจา้ง ผูใ้ชแ้รงงาน สามารถเขา้ถงึ
บรกิารของกรมผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ช่วยเพมิ
ประสทิธิภาพการคุม้ครองแรงงานและการบรหิาร
จดัการดา้นแรงงาน

- ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของกระบวนงาน
ทใีหบ้รกิารผา่นระบบ e-Service ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80   -   -   -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.0569       15.8091       -               -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

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

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 
   (ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานบูรณาการพฒันาพนืทเีขตเศรษฐกิจพเิศษ 7,151,900                        

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 17,474,900                       

4,506,900                        

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 31,559,700                       
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 15,809,100                       

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั

24,896,300                   
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 13,237,500                       

แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 35,109,300                       
แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 800,000                          
แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 1,134,000                        

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 740,784,800                 
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 351,480,400                 
แผนงานพนืฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 249,593,400                     

428



7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ 703.2453     339.5988        63.4892         4.9052          5.9230          1,117.1615     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 703.2453     37.5395         -                 -                 -                 740.7848        
2. แผนงานพนืฐานดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

-               194.6731        47.6801         4.9052          2.3350          249.5934        

ผลผลติท ี1 : สถานประกอบกิจการ
ปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงาน
ไดร้บัสทิธติามกฏหมายแรงงาน

             -          176.3153          45.9581           4.9052           2.3350        229.5136 

ผลผลติท ี2 : สถานประกอบกิจการ
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัมาตรฐาน
แรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ดา้นแรงงาน

             -            18.3578           1.7220                -                  -            20.0798 

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหา
แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

-               35.1093         -                 -                 -                 35.1093         

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานและการใช ้
แรงงานเด็กในรูปแบบทเีลวรา้ย

             -            15.5577                -                  -                  -            15.5577 

โครงการท ี2 : โครงการคุม้ครองสทิธิ
แรงงานประมงทะเล

             -            19.5516                -                  -                  -            19.5516 

4. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ

-               0.8000          -                 -                 -                 0.8000          

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นแรงงาน

             -             0.8000                -                  -                  -             0.8000 

5. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา
นวตักรรม

-               -                 -                 -                 1.1340          1.1340          

โครงการท ี1 : โครงการศึกษาวจิยั
เพอืการคุม้ครองแรงงาน

             -                  -                  -                  -             1.1340           1.1340 

6. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

-               17.4749         -                 -                 -                 17.4749         

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเด็กปฐมวยั
ศูนยเ์ด็กเลก็วทิยาเขตสรินิธรราชวทิยาลยั
ในพระราชูปถมัภ์

             -            15.3839                -                  -                  -            15.3839 

โครงการท ี2 : โครงการจดัสวสัดกิาร
เพอืพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานและ
ครอบครวั

             -             2.0910                -                  -                  -             2.0910 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

7. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนั
ทางสงัคม

-               31.5597         -                 -                 -                 31.5597         

โครงการท ี1 : โครงการความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัของประเทศไทย 
(Safety Thailand)

             -            12.0027                -                  -                  -            12.0027 

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการเพอืยกระดบัคุณภาพชวีติ
แรงงานนอกระบบ

             -             7.1987                -                  -                  -             7.1987 

โครงการท ี3 : โครงการยกระดบั
คุณภาพชวีติและผลติภาพแรงงาน

             -            12.3583                -                  -                  -            12.3583 

8. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิาร
ประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั

-               -                 15.8091         -                 -                 15.8091         

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาการบรหิาร
จดัการดา้นแรงงานโดยใชร้ะบบดจิทิลั
และเทคโนโลยสีมยัใหม่

             -                  -            15.8091                -                  -            15.8091 

9. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม 
และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด

-               13.2375         -                 -                 -                 13.2375         

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิระบบ
การจดัการดา้นยาเสพตดิในสถานประกอบ
กิจการ

             -            13.2375                -                  -                  -            13.2375 

10. แผนงานบูรณาการพฒันาพนืที
เขตเศรษฐกิจพเิศษ

-               4.6979          -                 -                 2.4540          7.1519          

โครงการท ี1 : โครงการรณรงค ์ส่งเสรมิ
การบรหิารจดัการดา้นแรงงานในเขต
พฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

             -             4.6979                -                  -             2.4540           7.1519 

11. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้ม
เพอืรองรบัสงัคมสูงวยั

-               4.5069          -                 -                 -                 4.5069          

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ
แรงงานสูงอายุ (60 ปีขนึไป)

             -             1.4483                -                  -                  -             1.4483 

โครงการท ี2 : โครงการส่งเสรมิสวสัดกิาร
เพอืพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ

             -             3.0586                -                  -                  -             3.0586 
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
737.9522       740.7848       768.9581       805.0376         843.7445        
737.9522         740.7848         768.9581         805.0376         843.7445         
706.8782       703.2453       731.4186       767.4981         806.2050        
31.0740         37.5395         37.5395         37.5395           37.5395          

-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดอืน)
* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          740,784,800 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 740,784,800 บาท
1. งบบคุลากร 703,245,300           บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 553,845,500           บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 519,934,000           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 33,911,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 149,399,800           บาท
2. งบดาํเนินงาน 37,539,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,539,500             บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 30,960,000             บาท
(2) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานพนืทพีเิศษ (ส.ป.พ.) 120,000                บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพนืท ี3 จงัหวดั 
    (ยะลา ปตัตานี และนราธิวาส) (ต.ป.พ.) 162,000                บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ขนั 36,000                  บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพนืท ี3 จงัหวดั 
    (ยะลา ปตัตานี และนราธิวาส) (ต.ป.พ.) (พนกังานราชการ) 30,000                  บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,916,000              บาท
(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 315,500                บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
176.3153    45.9581      4.9052       2.3350       229.5136    
61.4962        21.3431        -                2.3350         85.1743        
30.4522        16.3110        -                -                46.7632        

29.6062        6.3440         4.9052         -                40.8554        
25.9607        1.9600         -                -                27.9207        

28.8000        -                -                -                28.8000        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,678,400 1,747,900 1,747,900 1,747,900 1,747,900
( 1,661,248 )

รอ้ยละ 93 93 94 94 95
( 93.55 )

ลา้นบาท 240.9806     229.5136     184.0555     184.0555       184.0555     
ลา้นบาท 240.9806       229.5136       184.0555       184.0555       184.0555       
ลา้นบาท 184.7191    176.3153    176.8153    176.8153      176.8153    
ลา้นบาท 49.0213      45.9581      -               -                -              
ลา้นบาท 4.9052       4.9052       4.9052       4.9052         4.9052       
ลา้นบาท 2.3350       2.3350       2.3350       2.3350         2.3350       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานทไีดร้บัการส่งเสรมิ
และพฒันาคุณภาพชวีติ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานประกอบกิจการ
ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกิจการจดัสวสัดกิาร
นอกเหนือกฎหมาย
5. ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหบ้คุลากรกรมและประชาชนเขา้ใชบ้รกิาร

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. กาํกบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกิจการปฏบิตัติามกฎหมาย
2. กาํกบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกิจการปฏบิตัติามกฎหมาย
และสนบัสนุนใหแ้รงงานมคีวามปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทดีี
ในการทาํงาน

3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรม

8.2  แผนงานพนืฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                       249,593,400 
8.2.1  ผลผลิตที 1 :  สถานประกอบกิจการปฎบิติัตามกฎหมายแรงงาน และแรงงาน                       229,513,600 

 - เพอืใหบ้รกิารดา้นการคุม้ครองแก่แรงงาน ส่งเสรมิและพฒันาใหแ้รงงานไดร้บัสทิธปิระโยชนต์ามกฎหมายแรงงาน

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : สถานประกอบกจิการปฎบิตัิตามกฎหมายแรงงาน
และแรงงานไดร้บัสทิธิตามกฏหมายแรงงาน 229,513,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน 176,315,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 134,037,700           บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 4,456,700              บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 506,000               บาท
(3) ค่าเบยีประชุมกรรมการ 5,024,900              บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท
(5) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 9,111,900              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,631,200              บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 5,177,000              บาท
(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 8,573,100              บาท
(9) ค่าจา้งเหมาบริการ 39,095,000             บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 13,412,800             บาท
(11) ค่ารบัรองและพธิีการ 100,000               บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,570,100              บาท
(13) ค่าขนยา้ย 166,000               บาท
(14) ค่าบาํรุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 8,100,000              บาท
(15) ค่าบาํรุงรกัษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ 410,000                บาท
(16) การประชุมราชการ 2,096,500              บาท
(17) ค่าเช่าเครืองถา่ยเอกสาร 3,160,000              บาท
(18) วสัดุสาํนกังาน 5,817,500              บาท
(19) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 12,401,000             บาท
(20) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 732,000                บาท
(21) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,200,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 42,277,600             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 12,173,000             บาท
(2) ค่าประปา 1,252,300              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 6,364,100              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 4,988,200              บาท
(5) ค่าบริการสอืสารและโทรคมนาคม 17,500,000             บาท

2. งบลงทนุ 45,958,100             บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิก่อสรา้ง 45,958,100             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 29,647,100             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 6,344,000              บาท
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(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 6,344,000              บาท
  รวม 83 รายการ (รวม 206 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 21,343,100             บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 5,355,700              บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
    แบบดบัเบลิแค็บ ของสาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
    จงัหวดักาญจนบรุี  ตาํบลท่าลอ้ อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุี 1 คนั 1,025,000              บาท

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
    แบบดบัเบลิแค็บ ของสาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
    จงัหวดัสงขลา  ตาํบลบอ่ยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,025,000              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
    แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของสาํนกังาน
    สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัตราด  ตาํบลบางพระ 
    อาํเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 1 คนั 1,057,400              บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต ์ของกรมสวสัดกิารและ
    คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 3 คนั 3,864,000              บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต ์ของศูนยค์วาม
    ปลอดภยัแรงงานเขต 2 (ชลบรุี)  ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุี
    จงัหวดัชลบรุี 1 คนั 1,288,000              บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต ์ของสาํนกังาน
    สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเชียงราย  ตาํบลริมกก 
    อาํเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,288,000              บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต ์ของสาํนกังาน
    สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันครราชสมีา ตาํบลในเมอืง 
    อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,288,000              บาท
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(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซซีี
    หรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต ์ของสาํนกังาน
    สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันครพนม  ตาํบลในเมอืง 
    อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 คนั 1,288,000              บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 
     2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต ์
     ของสาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันราธิวาส  
     ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 1,288,000              บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 
      2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต ์ 
      ของสาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเพชรบูรณ ์ 
      ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ ์จงัหวดัเพชรบูรณ ์1 คนั 1,288,000              บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 
      2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไม่ตาํกว่า 90 กโิลวตัต ์
     ของสาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัอบุลราชธานี  
     ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,960,000              บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,960,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)
2.1.2 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 16,311,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 10,474,000             บาท
(1) งานก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน ของสาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
    จงัหวดัอดุรธานี  ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 
    1 งาน 10,474,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 5,837,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
    ตาํกว่า 10 ลา้นบาท

5,837,000              บาท

 รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)
3. งบเงนิอดุหนุน 4,905,200              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 4,905,200              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัแรงงานแห่งชาติ 4,905,200              บาท

4. งบรายจ่ายอนื 2,335,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชวัคราว 2,335,000              บาท
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    20,079,800 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
18.3578      1.7220       -              -              20.0798      
18.3578        1.7220         -                -                20.0798        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 5,200
 ( 4,778 )

5,200 5,200 5,200 5,200

แห่ง 200 200 200 200 200
( 232 )

ลา้นบาท 20.4295      20.0798      18.4578      18.4578        18.4578      
ลา้นบาท 20.4295        20.0798        18.4578        18.4578        18.4578        
ลา้นบาท 19.2985      18.3578      18.4578      18.4578        18.4578      
ลา้นบาท 1.1310       1.7220       -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบกิจการทไีดร้บั
การส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ เกียวกบัมาตรฐาน
แรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน

เชงิคุณภาพ : จาํนวนสถานประกอบกิจการใหม่ทเีขา้สู่
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

1. ส่งเสรมิ และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกิจการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2.2  ผลผลิตที 2 :  สถานประกอบกิจการมีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัมาตรฐานแรงงานไทย 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน

 - เพอืใหส้ถานประกอบกิจการมรีะบบมาตรฐานแรงงานไทย มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงานของธุรกิจ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : สถานประกอบกจิการมีความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัมาตรฐาน
แรงงานไทย ความรบัผิดชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 20,079,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน 18,357,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,983,100             บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 293,900                บาท
(2) ค่าเบยีประชุมกรรมการ 475,000                บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 3,220,700              บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 177,900                บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 286,300                บาท
(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 564,000                บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,949,600              บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,485,900              บาท
(9) ค่ารบัรองและพธิีการ 65,000                  บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 600,000                บาท
(11) การประชุมราชการ 339,400                บาท
(12) ค่าเช่าเครืองถา่ยเอกสาร 660,000                บาท
(13) วสัดุสาํนกังาน 391,400                บาท
(14) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 1,068,000              บาท
(15) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 406,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,374,700              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 1,891,200              บาท
(2) ค่าประปา 195,000                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 858,500                บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 430,000                บาท

2. งบลงทนุ 1,722,000              บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิก่อสรา้ง 1,722,000              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,722,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,722,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 1,722,000              บาท
  รวม 24 รายการ (รวม 26 หน่วย)
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานทดีาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถึง  ปี 2566)
8.3.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
15.5577      -              -              -              15.5577      
15.5577        -                -                -                15.5577        

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 46,450
 ( 58,521 )

46,450 47,000 47,000 47,500

คน 5,500 17,500 17,500 17,700 17,700
 ( 22,145 )

รอ้ยละ 0
 ( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 70.9675      15.5577      15.5577      15.5577        15.5577      
ลา้นบาท 70.9675      15.5577      15.5577      15.5577        15.5577      
ลา้นบาท 70.9675        15.5577        15.5577        15.5577        15.5577        
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานทไีดร้บัการปฏบิตัิ
ตามแนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทดี ี(GLP)

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของสถานประกอบกจิการ
กลุม่เสยีงทผี่านการตรวจคุม้ครองแรงงานแลว้
พบวา่ปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งและดาํเนนิการใหป้ฏบิตัิ
ถกูตอ้งตามกฎหมาย

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนนิงาน

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานทเีป็นกลุม่เสยีงไดร้บั
การส่งเสรมิ พฒันาและกาํกบัดูแลใหไ้ดร้บั
การคุม้ครองตามกฎหมาย

                   133,198,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิ พฒันา และกาํกบัดูแลใหแ้รงงานทเีป็นกลุม่เสยีง
ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย

                      35,109,300 
8.3.1  โครงการที 1 :  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน                       15,557,700 

 - เพอืใหก้ารแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานและการใชแ้รงงานเดก็ในรูปแบบทเีลวรา้ยมผีลสมัฤทธดิขีนึ 
   มกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ มมีาตรการทชีดัเจน และดาํเนนิการอย่างต่อเนอืง อกีทงัเพอืส่งเสรมิ
   และพฒันาสถานประกอบกจิการใหน้าํแนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทดี ี(Good Labour Practices : GLP) ไปใช ้

 ทวัประเทศ

                   133,198,300 

8.3  แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน
และการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบทเีลวรา้ย 15,557,700 บาท
1. งบดาํเนินงาน 15,557,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,299,700             บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 599,000                บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 2,196,200              บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 5,400,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,312,500              บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,002,500              บาท
(6) การประชุมราชการ 26,600                  บาท
(7) วสัดุสาํนกังาน 1,698,900              บาท
(8) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 2,064,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 258,000                บาท
(1) ค่าไปรษณีย์ 258,000                บาท

440



บาท
8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานทีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.3.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
19.5516      -              -              -              19.5516      
19.5516        -                -                -                19.5516        

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 5,550 5,550 5,600 5,600 5,600
( 6,617 )

รอ้ยละ 0
( - )

100 100 100 100

 
ลา้นบาท 49.8469      19.5516      19.5516      19.5516        19.5516      
ลา้นบาท 49.8469        19.5516        19.5516        19.5516        19.5516        
ลา้นบาท 49.8469      19.5516      19.5516      19.5516        19.5516      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานในเรอืประมงทะเล
ทไีดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเรอืประมงทะเลทผ่ีานการ
ตรวจคุม้ครองแรงงานแลว้พบวา่ปฏบิตัไิม่ถูกตอ้ง
และดาํเนินการใหเ้รอืประมงทะเลปฏบิตัถิูกตอ้ง
ตามกฎหมาย

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. กาํกบั ดูแล แรงงานในเรอืประมงทะเลใหไ้ดร้บัการคุม้ครอง
ตามกฎหมาย

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                     19,551,600 

 - เพอืคุม้ครองแรงงานประมงทะเลใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชนต์ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

 ดาํเนินการในพนืท ี22 จงัหวดัชายทะเล

                  128,053,300 
                  128,053,300 

หน่วย:ลา้นบาท

8.3.2  โครงการที 2 :  โครงการคุม้ครองสทิธิแรงงานประมงทะเล
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการคุม้ครองสทิธิแรงงานประมงทะเล 19,551,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน 19,551,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,551,600             บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 880,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 12,420,000             บาท
(3) การประชุมราชการ 66,800                  บาท
(4) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 6,184,800              บาท

442



บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2563 ถึง  ปี 2563)
8.4.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
0.8000       -              -              -              0.8000       
0.8000         -                -                -                0.8000         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครงั   - 1   -   -   -

รอ้ยละ   - 100   -   -   -
ลา้นบาท -              0.8000       -               -                -              
ลา้นบาท -                0.8000         -                -                -                
ลา้นบาท -              0.8000       -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จในการสรา้งรูปแบบ
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : มกีารจดัประชมุระดบัเจา้หนา้ทใีนภูมภิาค
เพอืสรา้งความสมัพนัธก์ารแลกเปลยีนเรยีนรูด้า้น
การตรวจแรงงาน

                       800,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิความร่วมมอื และการเจรจาระหวา่งประเทศในดา้นแรงงาน

                         800,000 
8.4.1  โครงการที 1 :  โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศดา้นแรงงาน                          800,000 

 - เพอืร่วมหารอืวธิกีารตรวจแรงงานและแนวปฏบิตัทิดีดีา้นการตรวจแรงงานในภูมภิาคอาเซยีน 

 ส่วนกลาง

                       800,000 

8.4  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
800,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 800,000                บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 800,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมเจา้หนา้ทแีรงงานอาเซยีน 800,000                บาท

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศดา้นแรงงาน
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2563 ถึง  ปี 2563)
8.5.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              -              -              1.1340       1.1340       
-                -                -                1.1340         1.1340         

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรอืง   - 1   -   -   -

รอ้ยละ   - 100   -   -   -

ลา้นบาท -              1.1340       -               -                -              
ลา้นบาท -                1.1340         -                -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              1.1340       -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลการศึกษาวจิยัเพอืการ
คุม้ครองแรงงาน
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จของการศึกษาวจิยั
ตามแผนการดาํเนินงานทกีาํหนด
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

1. ศึกษาวจิยัเพอืการคุม้ครองแรงงาน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                     1,134,000 
                     1,134,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

8.5  แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันานวตักรรม                        1,134,000 
8.5.1  โครงการที 1 :  โครงการศึกษาวิจยัเพอืการคุม้ครองแรงงาน                        1,134,000 

 - เพอืศึกษาและประเมนิผลความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนระดบัชาติ

 ส่วนกลาง
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยัเพอืการคุม้ครองแรงงาน 1,134,000 บาท
1. งบรายจ่ายอนื 1,134,000              บาท

1) โครงการศึกษาการประเมนิผลการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนระดบัชาติ
   เพอืขจดัการใชแ้รงงานเดก็ในรูปแบบทเีลวรา้ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563
   1 เรือง 1,134,000              บาท
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บาท
15,383,900    บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถึง  ปี 2566)
8.6.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
15.3839      -              -              -              15.3839      
15.3839        -                -                -                15.3839        

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,600
( 1,502 )

1,600 1,600 1,600 1,600

รอ้ยละ   - 85 85 85 85
ลา้นบาท 56.9679      15.3839      15.3839      15.3839        15.3839      
ลา้นบาท 56.9679        15.3839        15.3839        15.3839        15.3839        
ลา้นบาท 56.9679      15.3839      15.3839      15.3839        15.3839      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบตุรผูใ้ชแ้รงงานทไีดร้บั
การส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชวีติและความอบอุ่น
ในครอบครวั

เชงิคุณภาพ : เด็กปฐมวยับตุรผูใ้ชแ้รงงานไดร้บั
รวมทงัสนิ

                  118,503,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิ พฒันาคุณภาพชวีติบตุรของผูใ้ชแ้รงงาน

8.6  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                        17,474,900 
8.6.1  โครงการที 1 :  โครงการพฒันาเด็กปฐมวยัศูนยเ์ด็กเล็กวิทยาเขตสรินิธรราชวิทยาลยั

 - เพอืเป็นการจดัสวสัดกิารแรงงานในการยกระดบัคุณภาพชวีติผูใ้ชแ้รงงาน โดยการแบง่เบาภาระค่าใชจ่้าย
   การเลยีงดูบตุรของผูใ้ชแ้รงงาน ใหแ้รงงานสามารถทาํงานไดเ้ต็มทโีดยไม่มคีวามกงัวลห่วงใยบตุรหลาน 
   และเด็กปฐมวยับตุรผูใ้ชแ้รงงาน ไดร้บัการพฒันาทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ ์สงัคม สตปิญัญา 
   เพอืเตรยีมความพรอ้ม เขา้สู่การศึกษาภาคบงัคบัอย่างมคีุณภาพ

 ศูนยเ์ด็กเลก็วทิยาเขตสรินิธรราชวทิยาลยั ในพระราชูปถมัภ ์จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมทุรปราการ

                  118,503,500 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาเด็กปฐมวยัศูนยเ์ด็กเล็กวิทยาเขตสริินธร
ราชวิทยาลยั ในพระราชูปถมัภ ์ 15,383,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน 15,383,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,333,900             บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 170,000                บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 120,000                บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,696,800              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 200,000                บาท
(5) ค่าเช่าเครืองถา่ยเอกสาร 129,600                บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอปุกรณท์สีาํคญัสาํหรบัศูนยเ์ดก็เลก็ 320,000                บาท
(7) วสัดุสาํนกังาน 171,200                บาท
(8) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 100,000                บาท
(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 50,000                  บาท
(10) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 128,300                บาท
(11) วสัดุการศึกษา 800,000                บาท
(12) วสัดุอาหาร 8,448,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 50,000                  บาท
(1) ค่าไปรษณีย์ 50,000                  บาท
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บาท
8.6.2.1   วตัถปุระสงค์

8.6.2.2   สถานทีดาํเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.6.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
2.0910       -              -              -              2.0910       
2.0910         -                -                -                2.0910         

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 168 150 150 150 150
( 164 )

รอ้ยละ   - 80 80 80 80

ลา้นบาท 4.7332       2.0910       2.0910       2.0910         2.0910       
ลา้นบาท 4.7332         2.0910         2.0910         2.0910         2.0910         
ลา้นบาท 4.7332       2.0910       2.0910       2.0910         2.0910       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบกิจการไดร้บั
การส่งเสรมิและจดัตงัมมุนมแม่
เชงิคุณภาพ : เด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดสีมส่วน 
ไม่นอ้ยกวา่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิและพฒันาการจดัตงัมมุนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
อย่างยงัยนื

8.6.2  โครงการที 2 :  โครงการจดัสวสัดิการเพอืพฒันาคณุภาพชีวิตแรงงานและครอบครวั                        2,091,000 

 - เพอืส่งเสรมิใหส้ถานประกอบกิจการมกีารจดัตงัมมุนมแม่ และศูนยเ์ลยีงเด็กเพอืผูใ้ชแ้รงงาน

 ทวัประเทศทงัในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

                    13,097,200 
                    13,097,200 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
2,091,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,091,000              บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,091,000              บาท

(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 96,000                  บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดัตงัมมุนมแม่ในสถานประกอบกจิการ 875,000                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนเทคนิควชิาการดา้นการบริหารจดัการมมุนมแม่
    ในสถานประกอบกจิการทมีกีารจดัตงัแลว้ 420,000                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคใ์หค้วามรูแ้ละรบัฟงัความคิดเหน็ลูกจา้งผูใ้ชบ้ริการ
    มมุนมแม่/ศูนยเ์ลยีงเดก็ในสถานประกอบกจิการ 250,000                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดัตงัศูนยเ์ลยีงเดก็ในสถานประกอบกจิการ/
    ชุมชน/นิคมอตุสาหกรรมทเีพมิขนึ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
    แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 75,000                  บาท
(6) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 375,000                บาท

โครงการ : โครงการจดัสวสัดิการเพอืพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครวั
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บาท
12,002,700    บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.7.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
12.0027      -              -              -              12.0027      
12.0027        -                -                -                12.0027        

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 177,500
 ( 563,326 )

177,500 177,500 177,500 177,500

รอ้ยละ 5
 ( 38.22 )

5 5 5 5

ลา้นบาท 33.4956      12.0027      12.0027      12.0027        12.0027      
ลา้นบาท 33.4956        12.0027        12.0027        12.0027        12.0027        
ลา้นบาท 33.4956      12.0027      12.0027      12.0027        12.0027      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : อตัราการประสบอนัตรายจากการทาํงาน
ลดลงไม่นอ้ยกวา่ (เทยีบกบัปีทผ่ีานมา)
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานทไีดร้บัการสรา้งการรบัรู ้
มาตรการเชงิป้องกนัดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

                    81,506,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ขบัเคลอืนและยกระดบัการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั

8.7  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 31,559,700                       
8.7.1  โครงการที 1 :  โครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของประเทศไทย (Safety Thailand)

 - เพอืบูรณาการใหเ้กิดความร่วมมอืและการมสี่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

 ทวัประเทศทงัในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

                    81,506,400 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
12,002,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,002,700             บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,002,700             บาท

(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 60,000                  บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,521,100             บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิีการ 30,000                  บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 219,000                บาท
(5) วสัดุสาํนกังาน 179,600                บาท
(6) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 793,000                บาท
(7) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 200,000                บาท

โครงการ : โครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของประเทศไทย (Safety Thailand)
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บาท
8.7.2.1   วตัถปุระสงค์

8.7.2.2   สถานทีดาํเนินการ

8.7.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2566)
8.7.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.7.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
7.1987       -              -              -              7.1987       
7.1987         -                -                -                7.1987         

8.7.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 8,430
 ( 9,014 )

7,300 7,300 7,300 7,300

รอ้ยละ 80
 ( 100.00 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 16.7044      7.1987       9.5987       9.5987         9.5987       
ลา้นบาท 16.7044        7.1987         9.5987         9.5987         9.5987         
ลา้นบาท 16.7044      7.1987       9.5987       9.5987         9.5987       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานนอกระบบเครอืขา่ย
แรงงานนอกระบบ และผูท้เีกียวขอ้ง ทไีดร้บัการ
คุม้ครองและส่งเสรมิความรูเ้พอืยกระดบัคุณภาพชวีติ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืขา่ยแรงงานนอกระบบ
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งเครอืขา่ยตามแนวทาง
ประชารฐั

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาระบบการบรหิารจดัการเพอืยกระดบัคุณภาพชวีติ
แรงงานนอกระบบ

8.7.2  โครงการที 2 :  โครงการพฒันาระบบการบรหิารจดัการเพอืยกระดบัคณุภาพชีวิต                        7,198,700 

 - เพอืส่งเสรมิการรวมตวัของแรงงานนอกระบบ สรา้งความเขม้แขง็ในการเจรจาต่อรอง การปกป้อง
   คุม้ครองสทิธอิย่างเป็นธรรม ทาํใหแ้รงงานนอกระบบมคีวามมนัคงดา้นรายไดแ้ละการทาํงาน 
   สามารถเพมิผลติภาพแรงงานไดส้อดคลอ้งกบัอาชพี เทคโนโลยแีละนวตักรรม มกีารดาํเนินชวีติ
   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง มกีารออม สรา้งหลกัประกนัและความมนัคงในชวีติ

 ทวัประเทศทงัในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

                    52,699,200 
                    52,699,200 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการเพอืยกระดบั
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 7,198,700 บาท
1. งบดาํเนินงาน 7,198,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,198,700              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,741,700              บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,400,000              บาท
(3) การประชุมราชการ 57,000                  บาท
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บาท
8.7.3.1   วตัถปุระสงค์

8.7.3.2   สถานทีดาํเนินการ

8.7.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2566)
8.7.3.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
12.3583      -              -              -              12.3583      
12.3583        -                -                -                12.3583        

8.7.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 469,660 469,050 469,050 469,050 469,050
( 445,779 )

รอ้ยละ 85
( 98.31 )

85 85 85 85

ลา้นบาท 26.7345      12.3583      12.3583      12.3583        12.3583      
ลา้นบาท 26.7345        12.3583        12.3583        12.3583        12.3583        
ลา้นบาท 26.7345      12.3583      12.3583      12.3583        12.3583      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานทไีดร้บัการส่งเสรมิ
คุณภาพชวีติและผลติภาพแรงงาน
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของแรงงาน
ทไีดร้บัการส่งเสรมิคุณภาพชวีติและผลติภาพแรงงาน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพแรงงานเพอืเพมิคุณภาพชวีติ
และผลติภาพแรงงาน

8.7.3  โครงการที 3 :  โครงการยกระดบัคณุภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน                      12,358,300 

 - เพอืปลูกจติสาํนึกใหน้ายจา้ง ลูกจา้งเหน็ความสาํคญัและพฒันาใหม้รีะบบบรหิารจดัการดา้นแรงงานทดี ี
   ปฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมาย เพอืคุณภาพชวีติทดีใีนการทาํงานของลูกจา้งอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
   ผูใ้ชแ้รงงานตระหนกัถงึคุณค่าในหนา้ท ีมคีวามรบัผดิชอบในการทาํงาน และเพอืพฒันาระบบบรหิารจดัการ
   ดา้นแรงงานสู่มาตรฐานสากล

 ทวัประเทศทงัในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

                    76,167,700 
                    76,167,700 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน 12,358,300 บาท
1. งบดาํเนินงาน 12,358,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,358,300             บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 366,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 162,000                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,203,700              บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,371,600              บาท
(5) วสัดุสาํนกังาน 255,000                บาท
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บาท
บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค์

8.8.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2563)
8.8.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              15.8091      -              -              15.8091      
-                15.8091        -                -                15.8091        

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

กระบวนงาน 4 27   -   -   -
( 4 )

รอ้ยละ 80 80   -   -   -
( 100 )

ลา้นบาท 15.0569      15.8091      -               -                -              
ลา้นบาท 15.0569        15.8091        -                -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 15.0569      15.8091      -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกระบวนงานทสีามารถยกระดบั
การใหบ้รกิารเป็น e-Service
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกระบวนงานทใีหบ้รกิาร
ผ่านระบบ e-Service ไม่นอ้ยกวา่
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

1. พฒันาระบบสารสนเทศเพอืใหบ้รกิาร และส่งเสรมิใหบ้คุลากรกรม 

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    30,866,000 
                    30,866,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

8.8  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั                      15,809,100 
8.8.1  โครงการที 1 :  โครงการพฒันาการบรหิารจดัการดา้นแรงงานโดยใชร้ะบบดิจทิลั                      15,809,100 

 - พฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบัใหบ้รกิารนายจา้ง ลูกจา้ง สาํหรบักระบวนงานทกีรมไดป้ระกาศในคู่มอื
   สาํหรบัประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
   จาํนวน 33 กระบวนงาน ซงึกระบวนงานทกุกระบวนงานทใีหบ้รกิารในปจัจบุนัยงัไม่มรีะบบสารสนเทศรองรบั

 ทวัประเทศทงัในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

15,809,100 บาท
1. งบลงทนุ 15,809,100             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิก่อสรา้ง 15,809,100             บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 15,809,100             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,809,100             บาท
(1) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพอืยกระดบัการใหบ้ริการภาคประชาชน
    ผ่านระบบ e-Service ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  
    แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 15,809,100             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาการบริหารจดัการดา้นแรงงานโดยใชร้ะบบดิจทิลั
และเทคโนโลยีสมยัใหม่
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    13,237,500 บาท
13,237,500    บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค์

8.9.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถึง  ปี 2565)
8.9.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
13.2375      -              -              -              13.2375      
13.2375        -                -                -                13.2375        

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,200,000 1,200,000 1,205,000 1,210,000   -
( 1,446,527 )

รอ้ยละ   - 80 80 80   -
ลา้นบาท 53.1635      13.2375      13.2375      13.2375        -              
ลา้นบาท 53.1635        13.2375        13.2375        13.2375        -                
ลา้นบาท 53.1635      13.2375      13.2375      13.2375        -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานไดร้บัความรูเ้กียวกบั
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
เชงิคุณภาพ : แรงงานไดร้บัภูมคิุม้กนัและมสี่วนร่วม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ

8.9.1  โครงการที 1 :  โครงการสง่เสรมิระบบการจดัการดา้นยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

 - เพอืรณรงค ์ส่งเสรมิ ใหส้ถานประกอบกิจการมรีะบบการจดัการปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ 

 ทวัประเทศ

                    92,876,000 
                    92,876,000 

8.9  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
13,237,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,237,500             บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,237,500             บาท

(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 488,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 3,440,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,189,500              บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน 1,780,000              บาท
(5) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 1,340,000              บาท

โครงการ : โครงการสง่เสริมระบบการจดัการดา้นยาเสพติดในสถานประกอบกจิการ
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บาท
บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค์

8.10.1.2   สถานทีดาํเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2565)
8.10.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.10.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
4.6979       -              -              2.4540       7.1519       
2.7540         -                -                -                2.7540         
1.9439         -                -                2.4540         4.3979         

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 4,500
 ( 4,288 )

4,500 4,550 4,600   -

แห่ง 100 
( 133 )

100 100 100   -

แห่ง   - 50 55 60   -

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พเิศษทไีดร้บัการส่งเสรมิ สนบัสนุนดา้นคุม้ครอง
แรงงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบกิจการ
ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษไดร้บัการพฒันา
มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกียวกบัความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมดา้นแรงงาน

เชงิคุณภาพ : จาํนวนสถานประกอบกิจการ
ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษเขา้สู่ระบบมาตรฐาน
แรงงานไทย

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหแ้รงงานในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหส้ถานประกอบกิจการในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พเิศษ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ดา้นแรงงาน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

                    39,521,400 
                    39,521,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

8.10  แผนงานบูรณาการพฒันาพนืทีเขตเศรษฐกิจพเิศษ                        7,151,900 
8.10.1  โครงการที 1 :  โครงการรณรงค ์สง่เสรมิการบรหิารจดัการดา้นแรงงาน                        7,151,900 

 - เพอืคุม้ครองใหแ้รงงานไทยและแรงงานต่างดา้วททีาํงานในพนืทเีขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์
   ตามกฎหมาย และประชาสมัพนัธช่์องทางการเขา้ถงึการใหบ้รกิารของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
   ใหค้รอบคลุมทกุกลุม่เป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 
 - เพอืพฒันาสถานประกอบกิจการใหม้คีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึการดาํเนินธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบทางสงัคม
   ดา้นแรงงานของธุรกิจไทย และพฒันาสถานประกอบกิจการใหม้แีบบบรหิารจดัการไดต้ามมาตรฐานดา้นแรงงาน

จงัหวดัทกีาํหนดเป็นพนืทเีขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบรุ ีเชยีงราย นครพนม มกุดาหาร
 นราธวิาส ตาก ตราด สระแกว้ สงขลา และหนองคาย
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เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 18.0657      7.1519       7.1519       7.1519         -              
ลา้นบาท 18.0657        7.1519         7.1519         7.1519         -                
ลา้นบาท 18.0657      4.6979       4.6979       4.6979         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              2.4540       2.4540       2.4540         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการรณรงค ์สง่เสริมการบริหารจดัการดา้นแรงงาน
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 7,151,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,697,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,697,900              บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 54,000                  บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 764,000                บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,400,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 906,000                บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 33,900                  บาท
(6) วสัดุสาํนกังาน 15,400                  บาท
(7) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 524,600                บาท

2. งบรายจ่ายอนื 2,454,000              บาท
1) ค่าจา้งทปีรึกษาพฒันาระบบมาตรฐานแรงงานในสถานประกอบกจิการ
   ในพนืทเีขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,454,000              บาท
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บาท
บาท

8.11.1.1   วตัถปุระสงค์

8.11.1.2   สถานทีดําเนินการ

8.11.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)
8.11.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.11.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
1.4483        -               -               -               1.4483        
1.4483          -                -                -                1.4483          

8.11.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 20,300
 ( 20,323 )

20,300 20,400 20,500   -

รอ้ยละ   - 70 70 70   -

 
ลา้นบาท 4.4640        1.4483        1.4483        1.4483          -                
ลา้นบาท 4.4640          1.4483          1.4483          1.4483          -                 
ลา้นบาท 4.4640          1.4483          1.4483          1.4483          -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จาํนวนแรงงานสูงอายุ (60 ปีขนึไป) 
ไดร้บัการส่งเสริมความรูเ้กียวกบัสทิธิหนา้ที
ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานและกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานนอกระบบ

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของแรงงานสูงอายุ (60 ปีขนึไป)
กลุม่เป้าหมายทราบถงึสทิธิหนา้ทตีามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน และช่องทางการใหบ้ริการ
ดา้นคุม้ครองแรงงาน

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

1. ส่งเสริมสทิธิหนา้ทแีก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบ
กลุม่ผูสู้งอายุ (60 ปีขนึไป)

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                      8,808,900 
                      8,808,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

8.11  แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั                         4,506,900 
8.11.1  โครงการที 1 :  โครงการพฒันาคุณภาพชีวติแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึนไป)                         1,448,300 

 - เพอืใหแ้รงงานสูงอายุ (60 ปีขนึไป) ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจเกียวกบัสทิธิหนา้ทตีามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
 - เพอืใหผู้ร้บังานไปทาํทบีา้นกลุม่ผูสู้งอายุมคีวามรู ้ทกัษะดา้นการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ ไดแ้ลกเปลยีน
   ประสบการณก์ารทาํงานซงึกนัและกนั และไดร้บัการคุม้ครองอย่างทวัถงึและเป็นธรรม

 ทวัประเทศทงัในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึนไป) 1,448,300 บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,448,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,268,300              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 895,300                บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 243,000                บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน 97,000                  บาท
(4) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 33,000                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 180,000                บาท
(1) ค่าไปรษณีย์ 180,000                บาท

465



บาท
8.11.2.1   วตัถปุระสงค์

8.11.2.2   สถานทีดาํเนินการ

8.11.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2565)
8.11.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
3.0586       -              -              -              3.0586       
3.0586         -                -                -                3.0586         

8.11.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 7,000
 ( 7,399 )

8,000 8,000 8,000   -

รอ้ยละ   - 50 50 55   -

ลา้นบาท 8.5027       3.0586       3.0586       3.0586         -              
ลา้นบาท 8.5027         3.0586         3.0586         3.0586         -                
ลา้นบาท 8.5027       3.0586       3.0586       3.0586         -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนอืงถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทงัสนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานกลุม่สูงอายุเป้าหมาย
ไดร้บัการส่งเสรมิสวสัดกิารแรงงาน เพอืเตรยีม
ความพรอ้มเขา้สู่การเกษยีณอย่างมคีุณภาพ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของแรงงานสูงอายุทเีขา้ร่วม
โครงการ สามารถนาํองคค์วามรูท้ไีดร้บัไปปรบัใช ้
เพอืใหม้คีุณภาพชวีติทดีขีนึ

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิสวสัดกิารแรงงานสูงอายุเพอืเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่

ตวัชีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

                    17,678,500 
                    17,678,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.11.2  โครงการที 2 :  โครงการสง่เสรมิสวสัดิการเพอืพฒันาคณุภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ                        3,058,600 

 - เพอืรณรงคแ์ละเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หแ้ก่แรงงานสูงอายุเกียวกบัวนิยัการออม การใชช้วีติตามหลกั
   ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง การดูแลสุขอนามยัและการจดัการดา้นสุขภาพ เพอืเตรยีมความพรอ้ม
   ก่อนการเกษยีณอายุ และใหส้ามารถพงึพาตนเองไดโ้ดยไม่เป็นภาระต่อครอบครวัและภาครฐั

 ทวัประเทศทงัในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
3,058,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,058,600              บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,058,600              บาท

(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 81,600                  บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,115,900              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอปุกรณส์อืการใหค้วามรู ้ 251,100                บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน 1,180,000              บาท
(5) วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลนื 430,000                บาท

โครงการ : โครงการสง่เสริมสวสัดิการเพอืพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

รอ้ยละ 1.3

กระทรวงแรงงาน

สาํนักงานประกนัสงัคม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

47,011,311,600               66,655,443,000               

-   -   

ร่วมสรา้งสรรคส์งัคมแรงงานทีม่หีลกัประกนัถว้นหนา้ทีย่ ัง่ยนื ภายในปี 2567

การบรหิารการประกนัสงัคมและเงนิทดแทน โดยการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหแ้รงงาน

มหีลกัประกนัการดาํรงชวีติทีม่ ัน่คง

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : แรงงานมหีลกัประกนัความม ัน่คงทางสงัคม

และคุณภาพชวีติทีด่ี

- ตวัชี้วดั : สดัส่วนแรงงานทีอ่ยู่ในระบบประกนัสงัคม

ต่อกาํลงัแรงงานรวมเพิม่ขึ้น

บาท



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 47,011.3116    66,655.4430    68,215.5792    69,119.1417    71,436.8717    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 47,011.3116    66,655.4430    68,215.5792    69,119.1417    71,436.8717    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. แรงงานไดร้บัความคุม้ครองภายใตร้ะบบ

ประกนัสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานที่อยู่ในระบบ

ประกนัสงัคม

คน 15,155,000 16,990,000 18,185,300 18,648,200 19,176,400

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารจากสาํนกังานประกนัสงัคม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 47,011.3116  66,655.4430  68,215.5792  69,119.1417  71,436.8717  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 65,722,758,700                  

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 932,684,300                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 65,722,758,700              
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 884.8769     47.8074         -                 65,722.7587    -                 66,655.4430    

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 884.8769     47.8074         -                 -                 -                 932.6843        

2. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนั

ทางสงัคม

-               -                 -                 65,722.7587    -                 65,722.7587    

โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบ

ผูม้สีทิธไิดส้มคัรเขา้สู่ความคุม้ครองภายใต ้

กฎหมายประกนัสงัคม

             -                  -                  -        1,100.3040                -        1,100.3040 

โครงการที่ 2 : โครงการลูกจา้ง

ผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์

ภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม

             -                  -                  -       64,622.4547                -       64,622.4547 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

902.7113         932.6843         985.7770         1,042.0554       1,101.7104       

902.7113         932.6843         985.7770         1,042.0554       1,101.7104       

863.1933         884.8769         937.9696         994.2480         1,053.9030       

39.5180           47.8074           47.8074           47.8074           47.8074           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           932,684,300 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 932,684,300 บาท

1. งบบคุลากร 884,876,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 842,113,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 771,319,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 70,794,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 42,763,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 47,807,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,807,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 43,577,500             บาท

(2) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 372,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,677,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ

    3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 414,000                บาท

(5) เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั 120,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,646,300              บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              1,100.3040  -              1,100.3040  

-                -                1,100.3040    -                1,100.3040    

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,845,000

 ( 3,032,996 )

3,450,000 4,132,300 4,542,000 4,974,300

รอ้ยละ   - 0.86 1.30 1.30 1.30

รอ้ยละ   - 80 80 80 80

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม                  65,722,758,700 

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการแรงงานนอกระบบผูม้ีสทิธไิดส้มคัรเขา้สูค่วามคุม้ครอง

ภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม

                  1,100,304,000 

- ส่งเสรมิใหแ้รงงานนอกระบบมสีวสัดกิารดา้นการประกนัสงัคม เพือ่ความม ัน่คงในชวีติ โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคล

  ซึ่งมใิช่ลูกจา้งหรอืบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบงัคบัของกฎหมายสามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายว่าดว้ย

  การประกนัสงัคม และพระราชกฤษฎกีาที่เกี่ยวขอ้ง

 ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค

                9,606,375,100 

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแรงงานนอกระบบที่เขา้สู่ระบบ

ประกนัสงัคมมาตรา 40 มสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์

กบัสาํนกังานประกนัสงัคม

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูป้ระกนัตนมาตรา 40

รวมทัง้สิ้น

1. บรหิารจดัการระบบประกนัสงัคมสาํหรบัผูป้ระกนัตน

มาตรา 40 ตามกฎหมาย

                9,606,375,100 

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

ต่อกาํลงัแรงงานรวมเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูป้ระกนัตน

มาตรา 40
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,644.0213    1,100.3040    3,119.8022    1,787.0863    1,955.1613    

ลา้นบาท 1,644.0213    1,100.3040    3,119.8022    1,787.0863    1,955.1613    

ลา้นบาท -                -                21.1772        21.1772        21.1772        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 1,644.0213    1,100.3040    3,098.6250    1,765.9091    1,933.9841    

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

หน่วยนบั

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการแรงงานนอกระบบผูม้ีสทิธไิดส้มคัรเขา้สูค่วามคุม้ครอง

ภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม 1,100,304,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,100,304,000         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,100,304,000         บาท

1) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 1,100,304,000         บาท
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บาท

8.2.2.1   วตัถปุระสงค์

8.2.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  64,622.4547 -  64,622.4547

-                -                64,622.4547   -               64,622.4547   

8.2.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 12,310,000 13,540,000 14,053,000 14,106,200 14,202,100

 ( 13,213,369 )

รอ้ยละ   - 0.44 0.60 0.60 0.60

รอ้ยละ 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

 ( 94.84 )

ลา้นบาท 127,670.1639  64,622.4547  64,110.0000   66,290.0000  68,380.0000  

ลา้นบาท 127,670.1639  64,622.4547   64,110.0000    66,290.0000  68,380.0000   

ลา้นบาท -                -                -                 -               -                

ลา้นบาท -                -                -                 -               -                

ลา้นบาท 127,670.1639 64,622.4547  64,110.0000 66,290.0000  68,380.0000   

ลา้นบาท -                -                -                 -               -                

ลา้นบาท -                -                -                 -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

สทิธปิระโยชนก์บัสาํนกังานประกนัสงัคม

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูป้ระกนัตนมาตรา 33 

เชงิเวลา : ระดบัความสาํเรจ็การใหบ้รกิาร

ขอรบัประโยชนท์ดแทนไดต้ามเวลาที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

และมาตรา 39 ต่อกาํลงัแรงงานรวมเพิม่ขึ้น

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนลูกจา้งผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บรหิารจดัการระบบประกนัสงัคมสาํหรบัลูกจา้ง ผูป้ระกนัตน

และผูม้สีทิธติามกฎหมาย

8.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการลูกจา้งผูป้ระกนัตนมีสทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์

ภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม

                64,622,454,700 

- เพือ่ใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งในสถานประกอบการที่มลูีกจา้งต ัง้แต่ 1 คนขึ้นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

 ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค

             391,072,618,600 

             391,072,618,600 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการลูกจา้งผูป้ระกนัตนมีสทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์

ภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม 64,622,454,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 64,622,454,700        บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 64,622,454,700        บาท

1) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 64,622,454,700        บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-   -   

เป็นองคก์รหลกัในการสง่เสรมิและพฒันา มาตรฐาน องคค์วามรู ้งานวจิยั และนวตักรรม 
ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน สูอ่าเซยีน ภายในปี 2566

1. บรกิารงานวจิยั วชิาการและการจดัทาํสถติ ิเพือ่สนบัสนุนการจดัทาํมาตรฐานเพือ่สง่เสรมิ
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของประเทศใหม้มีาตรฐาน
ในระดบัสากล

2. พฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรม และใหบ้รกิารวชิาการ พฒันาบคุลากรดา้นความปลอดภยั
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รองรบัความจาํเป็นในการดาํเนินงาน
ทางดา้นภารกจิ ดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละการพฒันาประเทศ

3. สรา้งความเขม้แขง็ของสงัคมการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยั และสนบัสนุนเครอืขา่ย
ใหม้คีวามเป็นเอกภาพในการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชนต่์อคนทาํงาน
และสนบัสนุนการพฒันาประเทศ

4. สง่เสรมิวฒันธรรมความปลอดภยั
5. สรา้งระบบงานและการจดัการภายในองคก์ร เพือ่ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน

กระทรวงแรงงาน
สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
64,643,700 61,120,100 

บาท



3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(3) ผลสมัฤทธิ์ : สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ
จากการดาํเนินการมาตรการป้องกนัการประสบอนัตราย

- ตวัชี้วดั : มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิของ
  สถานประกอบกจิการต่อปีไมน่อ้ยกวา่

ลา้นบาท 130

5

(2) ผลสมัฤทธิ์ : สามารถลดมลูค่าความสูญเสยี
ทีเ่กดิจากการประสบอนัตรายจากการทาํงาน

- ตวัชี้วดั : มลูค่าความสูญเสยีในระดบับคุคล 
  ลดลงต่อปีไมน่อ้ยกวา่

ลา้นบาท 3,000

- ตวัชี้วดั : อตัราการเพิม่ขึ้นของสถานประกอบ
  กจิการและแรงงานทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนุน
  ใหน้าํองคค์วามรู/้มาตรฐาน/แนวปฏบิตั/ิคู่มอื 
  เพือ่ความปลอดภยัในการทาํงานไปถอืปฏบิตัิ
  อย่างท ัว่ถงึ จากปี 2562 ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : สถานประกอบกจิการและแรงงาน
ไดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนุนใหน้าํองคค์วามรู/้มาตรฐาน/
แนวปฏบิตั/ิคู่มอืเพือ่ความปลอดภยัในการทาํงานไปถอื
ปฏบิตัอิย่างท ัว่ถงึอนัเป็นหลกัพื้นฐานของความเสมอภาค
และเป็นหลกัประกนัทางสงัคมในการดูแลสุขภาพอนามยั
และความปลอดภยัในการทาํงานของคนทาํงานทกุสาขา
อาชพีท ัง้ในระบบและนอกระบบ

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 64.6437         61.1201         50.9993         51.7045         52.4378         
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 64.6437         61.1201         50.9993         51.7045         52.4378         
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท
1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.4950       18.2378       21.0780       21.7832       22.5165       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. องคค์วามรูถู้กนําไปใชเ้พื่อการสง่เสรมิ ป้องกนั
และแกป้ญัหาดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สถานประกอบกิจการ
ไดน้าํองคค์วามรูด้า้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ทีพ่ฒันาไปใช ้

แห่ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : กลุม่เป้าหมายไดร้บั
การส่งเสรมิใหน้าํองคค์วามรูง้านความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัไปใชม้คีวามพงึพอใจ

รอ้ยละ 70 70 75 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 46.1487       42.8823       29.9213       29.9213       29.9213       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท  -  -  -  -  -
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 42,882,300 
แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 8,800,700 
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 34,081,600 

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 18,237,800 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น -  -                 -                 61.1201         -                 61.1201         
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั -  -                 -                 18.2378         -                 18.2378         
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

-  -                 -                 8.8007          -                 8.8007          

ผลผลติที ่1 : สถานประกอบกิจการ
ไดร้บัการส่งเสรมิ และพฒันาการจดัการ
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

             -                  -                  -             8.8007                -             8.8007 

3. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนั
ทางสงัคม

-  -                 -                 34.0816         -                 34.0816         

โครงการที ่1 : โครงการความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัของประเทศไทย 
(Safety Thailand)

             -                  -                  -            34.0816                -            34.0816 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ
บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
18.4950         18.2378         21.0780         21.7832           22.5165          
18.4950           18.2378           21.0780           21.7832           22.5165           

-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  

18.4950         18.2378         21.0780         21.7832           22.5165          
-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 18,237,800 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 18,237,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 18,237,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,237,800             บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 18,237,800             บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-              -              8.8007       -              8.8007       
-                -                7.9182         -                7.9182         
-                -                0.8825         -                0.8825         

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาคุณภาพบรหิารองคก์ร
2. รณรงคล์ดสถติกิารประสบอนัตรายจากการทาํงานใหเ้ป็นศูนย์

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                        8,800,700 
8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  สถานประกอบกิจการไดร้บัการสง่เสรมิ และพฒันาการจดัการ
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

                       8,800,700 

- เพือ่บรหิารจดัการองคก์ร ใหส้ามารถปฏบิตัภิารกิจการส่งเสรมิดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
  ในการทาํงานตามกฎหมายทีก่าํหนดได ้
- เพือ่ดาํเนินการศึกษาวจิยั พฒันา จดัทาํมาตรฐาน และขอ้เสนอแนะ (Guideline) องคค์วามรูด้า้นความปลอดภยั
  อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พรอ้มเผยแพร่ ส่งเสรมิ สนบัสนุน และดาํเนินงานร่วมกบัหน่วยงาน
  ทีม่คีวามตอ้งการของท ัง้ภาครฐั และภาคเอกชน 
- เพือ่ใหก้ารสนบัสนุนแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
  ใหก้บัสถานประกอบกิจการ และคนทาํงานในทกุสาขาอาชพี 
- เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ในการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน    
  ของสถานประกอบกิจการและแรงงาน สาํหรบัเตรยีมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และความทดัเทยีม
  นานาประเทศ 
- เพือ่ดาํเนินกิจกรรมส่งเสรมิการสรา้งความตระหนกั/จติสาํนึกความปลอดภยั เพือ่สงัคมไทยไปสู่วฒันธรรม
  ความปลอดภยั ในการทาํงาน

หน่วย:ลา้นบาท
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8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 600

( 600 )

600 600 600 600

รอ้ยละ 90
 ( 90 )

90 90 90 90

ลา้นบาท 8.8307       8.8007       8.8007       8.8007         8.8007       
ลา้นบาท 8.8307         8.8007         8.8007         8.8007         8.8007         
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 8.8307       8.8007       8.8007       8.8007         8.8007       
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : สถานประกอบกิจการทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม
ผ่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบกิจการทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรมการส่งเสรมิความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ผ่านตามเกณฑ์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : สถานประกอบกจิการไดร้บัการสง่เสรมิ 
และพฒันาการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 8,800,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 8,800,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,800,700              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 8,800,700              บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-              -              34.0816      -              34.0816      
-                -                4.1620         -                4.1620         
-                -                13.8090        -                13.8090        
-                -                4.2236         -                4.2236         
-                -                12.0880        -                12.0880        

1. การบรหิารระบบดจิทิลัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร

4. บรกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นความปลอดภยั
และอาชวีอนามยั

                  175,257,300 

8.3  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม

2. การส่งเสรมิวฒันธรรมความปลอดภยั
3. การพฒันาและส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัทาํมาตรฐานความปลอดภยั

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                  175,257,300 

                     34,081,600 
8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของประเทศไทย 
(Safety Thailand)

                     34,081,600 

- เพือ่ใหก้ารส่งเสรมิและการพฒันาความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เกิดผลสมัฤทธิ์
  ในภาคอตุสาหกรรมทีม่คีวามเสีย่งสูง และอตุสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมท ัง้นโยบายกระทรวง
  แรงงานทีเ่นน้การขบัเคลือ่น Safety Thailand ดว้ยรูปแบบประชารฐั สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั
  และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จงึจดัทาํยุทธศาสตร ์รองรบัการเป็นกลไกนโยบายของรฐับาล ภายใตโ้ครงการ
  ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศไทย (Safety Thailand)

 ส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค

491



8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 4,400

 ( 5,285 )

4,400 4,400 4,400 4,400

รอ้ยละ 60

 ( 60 )

60 60 60 60

ลา้นบาท 77.0139      34.0816      21.1206      21.1206        21.1206      
ลา้นบาท 77.0139        34.0816        21.1206        21.1206        21.1206        
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 77.0139      34.0816      21.1206      21.1206        21.1206      
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน
เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : สถานประกอบกิจการกลุม่เป้าหมาย
ไดร้บัการส่งเสรมิความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน

เชงิคุณภาพ : สถานประกอบกิจการกลุม่เป้าหมาย
ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรูม้กีารประสบอนัตราย
จากการทาํงานลดลง

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของประเทศไทย(Safety
 Thailand) 34,081,600 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 34,081,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 34,081,600             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 21,081,600             บาท
2) ค่าครุภณัฑ์ 13,000,000             บาท

(1) ระบบบรหิารงานอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Management/ERP)   
แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,000,000              บาท
(2) เครื่องไฮเพอรแ์มนลคิวดิโครมาโทรกราฟี (HPLC) พรอ้มอปุกรณ์ 
แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000              บาท
(3) เครื่องวเิคราะหแ์ละแยกไอออน (Ion Chromatography : IC) 
พรอ้มอปุกรณ์ แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000              บาท
(4) เครื่องวดัปรมิาณไอออน (Ion Selective Electrode) พรอ้มอปุกรณ์ 
แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนในจงัหวดัชายแดนใตม้สีว่นร่วมในการ

อนุรกัษแ์ละสบืทอดศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมเพิม่มากขึ้น

รอ้ยละ 5

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

็

19,000,000 19,000,000 

วฒันธรรมสรา้งคนด ีสรา้งสงัคมด ีทนุทางวฒันธรรมเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ

เพือ่ใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมในระดบันานาชาติ

1. เทดิทูนสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ใหม้กีารรกัษา สบืทอดและพฒันาอย่างย ัง่ยนื

2. สรา้งจติสาํนึก สรา้งค่านิยม และวถิชีวีติทีด่งีามในสงัคมไทย

3. ส่งเสรมิการพฒันาและต่อยอดทนุทางวฒันธรรมเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ

4. จดัการศึกษา วจิยั บรหิารจดัการองคค์วามรู ้และสรา้งนวตักรรมดา้นศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

5. ส่งเสรมิและพฒันาความสมัพนัธท์างวฒันธรรมกบัต่างประเทศ เพือ่นาํความเป็นไทยสู่สากล

6. พฒันาการบรหิารจดัการ กลไก มาตรการ แผน ยุทธศาสตร ์และกฎหมายต่าง ๆ

ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

กระทรวงวฒันธรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

8,115,315,100                8,506,373,300                

บาท



(5) ผลสมัฤทธิ์ : วยัเรียน/วยัรุ่นมคีวามรูแ้ละทกัษะใน

ศตวรรษที ่21 ครบถว้น รูจ้กัคดิ วเิคราะห ์รกัการเรียนรู ้มสีาํนึก

พลเมอืงมคีวามกลา้หาญทางจริยธรรม มคีวามสามารถ

ในการแกป้ญัหา ปรบัตวั สือ่สาร และทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่

ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลตลอดชวีติ

- ตวัชี้วดั : ภาพยนตรถ์กูใชเ้ป็นสือ่การศึกษา และเป็นแหลง่

ใหก้ารศึกษาเรียนรูน้อกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั

และการศึกษาตลอดชวีติ เพิม่ขึ้น
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- ตวัชี้วดั : ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไปทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย

มกีจิกรรมการปฏบิตัตินทีส่ะทอ้นการมคีุณธรรมจริยธรรม

เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 3

รอ้ยละ 10

- ตวัชี้วดั : ภาคธุรกจิทีเ่ป็นวสิาหกจิเพือ่สงัคม เพิม่ขึ้น องคก์ร 30

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุม่เป้าหมายรบัรู ้ตระหนกั

และใชส้ือ่อย่างปลอดภยัและสรา้งสรรคเ์พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 

- ตวัชี้วดั : จาํนวนเมอืงและชมุชนทีม่ศีกัยภาพ

ดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิม่ขึ้น

เมอืง 1

(4) ผลสมัฤทธิ์ : คนไทยมคีุณธรรมจริยธรรม มค่ีานิยมทีด่งีาม

มคีวามรกั ความภูมใิจในความเป็นไทยมากขึ้นนาํหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นการดาํรงชวีติ สงัคมเป็นสุข

เป็นทีย่อมรบัของนานาประเทศ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5

(3) ผลสมัฤทธิ์ : เมอืงและชมุชนมศีกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่ว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิม่ขึ้น

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ประเทศมรีายไดจ้ากการนาํทนุทางวฒันธรรม

มาพฒันาต่อยอดเชงิสรา้งสรรคแ์ละเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563
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- ตวัชี้วดั : บคุลากรมวีฒันธรรม ค่านิยมสุจริต มทีศันคติ

และพฤตกิรรมในการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ

รอ้ยละ 80

- ตวัชี้วดั : ดชันีความกา้วหนา้ของการพฒันาคน (HAI)

ดา้นการศึกษาทกุจงัหวดั ไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 0.3

(7) ผลสมัฤทธิ์ : บคุลากรมค่ีานิยมทาํงานเพือ่ประชาชนยดึหลกั

คุณธรรมจริยธรรม มจีติสาํนึกมคีวามสามารถสูง มุง่ม ัน่

และเป็นมอือาชพี

(6) ผลสมัฤทธิ์ : ภาคเีครือขา่ยทางวฒันธรรมมบีทบาท

ในการพฒันาสงัคม

- ตวัชี้วดั : ภาคเีครือขา่ยทางวฒันธรรมมบีทบาท

ในการพฒันาสงัคมเพิม่ขึ้น

เครือขา่ย/ชมุชน 1,000

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นความม ัน่คง

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
ความม ัน่คงแห่งชาติ
เพือ่การพฒันาประเทศ
สูค่วามม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง  - แผนงานบูรณาการ
ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

        79.1894 

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

การท่องเที่ยว ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง
ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

 - แผนงานบูรณาการ
สรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

      858.7354 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค
เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

 - แผนงานบูรณาการ
พฒันาพื้นที่ระดบัภาค

         5.9389 

พื้นที่และเมอืงน่าอยู่
อจัฉริยะ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค
เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

 - แผนงานบูรณาการ
พฒันาพื้นที่ระดบัภาค

      223.2386 

โครงสรา้งพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส ์
และดจิทิลั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐาน
และระบบโลจสิติกส ์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

 - แผนงานยุทธศาสตร์
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลั

      108.2490 

การวจิยัพฒันานวตักรรม ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
วจิยั และนวตักรรม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

 - แผนงานยุทธศาสตร์
การวจิยัและพฒันานวตักรรม

         6.4360 

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

การปรบัเปลีย่นค่านิยม
และวฒันธรรม

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

 - แผนงานยุทธศาสตร์
ปรบัเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม

      599.9036 

การพฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

 - แผนงานยุทธศาสตร์
พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ

         7.5000 

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

 - แผนงานยุทธศาสตร์
การวจิยัและพฒันานวตักรรม

         5.0400 

 - แผนงานพื้นฐาน
ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

        96.9698 

 - แผนงานบุคลากรภาครฐั         54.8677 

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณและแผนงาน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
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ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

ยุทธศาสตรช์าติ

ดา้นการสรา้งโอกาส

ความเสมอภาค

และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม

พลงัทางสงัคม ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเป็นธรรม

และลดความเหลือ่มล ํา้

ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

 - แผนงานยุทธศาสตร์

เสรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

     1,053.2874 

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

 - แผนงานยุทธศาสตร์

เสรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

        39.0900 

ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอื

ระหว่างประเทศ

เพือ่การพฒันา

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

 - แผนงานยุทธศาสตร์

เสรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

       145.3630 

ความเสมอภาค

และหลกัประกนัทางสงัคม

ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

 - แผนงานยุทธศาสตร์

สรา้งความเสมอภาคทางการศึกษา

        92.8798 

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเป็นธรรม

และลดความเหลือ่มล ํา้

ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

 - แผนงานพื้นฐาน

ดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

     2,658.8454 

 - แผนงานบคุลากรภาครฐั      2,460.0352 

ยุทธศาสตรช์าติ

ดา้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการภาครฐั

การต่อตา้นการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จดัการในภาครฐั

การป้องกนัการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบ

และธรรมาภบิาล

ในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั

 - แผนงานบูรณาการ

ต่อตา้นการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

        10.8041 

รวมทัง้สิ้น  8,506.3733     
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 8,134.3151    8,525.3733    6,959.7426    6,465.2046    5,980.7380    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8,115.3151    8,506.3733    6,940.7426    6,446.2046    5,961.7380    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.0000        19.0000        19.0000        19.0000        19.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 19.0000     19.0000     19.0000     19.0000     19.0000     

1. วฒันธรรมไดร้บัการอนุรกัษแ์ละสบืทอด

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของประชาชน

กลุม่เป้าหมายต่อการนาํมติิทางศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรมแกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนใต ้ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เยาวชนและประชาชน

มสี่วนร่วมในการอนุรกัษ ์สบืสานและสรา้งสรรค์

ทางศิลปะ และวฒันธรรม เพิม่ขึ้นรอ้ยละ...ต่อปี

(เทยีบจากฐาน 400,000 คน)

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในอตัลกัษณค์วามเป็นไทย

และพฒันาศกัยภาพไทยสู่สากล ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,622.1985    5,771.2822    4,809.8409    4,626.1723    4,706.7054    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.0000        19.0000        19.0000        19.0000        19.0000        

2. ประเทศไทยมีรายไดจ้ากอตุสาหกรรมวฒันธรรม

เชิงสรา้งสรรคเ์พิม่มากข้ึน

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : มลูค่าอตุสาหกรรมวฒันธรรม

เชงิสรา้งสรรค ์ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : แหลง่ท่องเทีย่วทางวฒันธรรม

ไดร้บัการพฒันาใหม้คุีณภาพมาตรฐาน

ตามเกณฑท์ี่กาํหนด ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

มคีวามพงึพอใจต่อการใชป้ระโยชน์

จากเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การเรยีนรู ้

ทางดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สนิคา้และบรกิารทางวฒันธรรม

ไดร้บัการพฒันาคุณภาพ เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,582.4633    1,860.6901    1,281.8318    972.1217      420.6066      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. การบรหิารจดัการความรูด้า้นศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : องคค์วามรูก้ารวจิยั

ดา้นวฒันธรรมไดร้บัการนาํไปเผยแพร่

และใชป้ระโยชน ์ไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นกัเรยีนที่มคีะแนนเฉลีย่

ผลการทดสอบการศึกษานานาชาติพื้นฐาน (O-Net)

แต่ละวชิาผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ...ขึ้นไป เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เยาวชนและประชาชน

ปฏบิตัิตนที่สะทอ้นการมศีีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรม

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ...ต่อปี

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : องคค์วามรูด้า้นศิลปะ

และวฒันธรรมไดร้บัการนาํไปเผยแพร่

และใชป้ระโยชน ์ไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 899.6053      863.5969      838.2658      837.1065      834.4260      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

4. กระทรวงวฒันธรรมมีกลไกและยกระดบั

การบรหิารจดัการงานดา้นวฒันธรรมที่มีประสทิธภิาพ

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ค่าเฉลีย่การประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)

รอ้ยละ 85 85 85 85 -

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.0480        10.8041        10.8041        10.8041        -                

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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6. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - กลุม่งบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง

ดา้นการสรา้ง

ความสามารถ

ในการแข่งขนั

ดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

ดา้นการสรา้ง

การเติบโต

บนคณุภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการ

ปรบัสมดุล

และพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการ

ภาครฐั

รายการ

ค่าดําเนิน

การภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 8,506.3733       79.1894           1,202.5979       764.2811          6,449.5008       -                 10.8041           -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 2,514.9029        -                 -                 54.8677           2,460.0352        -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 4,813.5640        -                 114.6850          709.4134          3,989.4656        -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1,177.9064        79.1894           1,087.9129        -                 -                 -                 10.8041           -               

ส่วนราชการ 8,191.2557       79.1894           1,200.0159       695.7436          6,209.5887       -                 6.7181             -               

1. สาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 2,964.5025       37.8290           58.2822           48.0041           2,819.6972       -                 0.6900             -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,023.6330        -                 -                 -                 1,023.6330        -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 1,844.0683        -                 -                 48.0041           1,796.0642        -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 96.8012           37.8290           58.2822           -                 -                 -                 0.6900             -               

2. กรมการศาสนา 412.3261          3.2522             -                 365.8615          43.2124           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 35.3127           -                 -                 35.3127           -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 373.7612          -                 -                 330.5488          43.2124           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 3.2522             3.2522             -                 -                 -                 -                 -                 -               

3. กรมศิลปากร 2,541.6364       32.1500           1,118.8929       -                 1,390.5935       -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 637.1845          -                 -                 -                 637.1845          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 862.6780          -                 109.2690          -                 753.4090          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1,041.7739        32.1500           1,009.6239        -                 -                 -                 -                 -               

4. กรมส่งเสรมิวฒันธรรม 730.8299          -                 -                 281.8780          448.9519          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 124.7061          -                 -                 -                 124.7061          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 606.1238          -                 -                 281.8780          324.2458          -                 -                 -               

5. สาํนักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 259.6938          5.9582             20.0068           -                 233.7288          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 26.9197           -                 -                 -                 26.9197           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 206.8091          -                 -                 -                 206.8091          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 25.9650           5.9582             20.0068           -                 -                 -                 -                 -               

6. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 1,282.2670       -                 2.8340             -                 1,273.4049       -                 6.0281             -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 578.6834          -                 -                 -                 578.6834          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 697.5555          -                 2.8340             -                 694.7215          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 6.0281             -                 -                 -                 -                 -                 6.0281             -               

องคก์ารมหาชน 315.1176          -                 2.5820             68.5375           239.9121          -                 4.0860             -               

1. ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 108.5439          -                 2.5820             -                 105.9619          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 38.1363           -                 -                 -                 38.1363           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 70.4076           -                 2.5820             -                 67.8256           -                 -                 -               

2. หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน) 141.4502          -                 -                 7.5000             133.9502          -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 30.7722           -                 -                 -                 30.7722           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 110.6780          -                 -                 7.5000             103.1780          -                 -                 -               

3. ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 65.1235           -                 -                 61.0375           -                 -                 4.0860             -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 19.5550           -                 -                 19.5550           -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 41.4825           -                 -                 41.4825           -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 4.0860             -                 -                 -                 -                 -                 4.0860             -               

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จาํแนกตามยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 157.4573     151.0055     125.9946     250.7476     -               

2. กรมการศาสนา 0.5940        2.3760        2.3760        6.5340        -               

3. กรมศิลปากร 107.2915     310.3071     160.2000     -               -               

4. กรมส่งเสรมิวฒันธรรม 93.5473       91.5635       11.4160       -               -               

5. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 172.7758     196.0406     -               -               -               

6. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 0.3936        0.3936        0.3936        0.2296        -               

รวมทัง้สิ้น 532.0595     751.6863     300.3802     257.5112     -               

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุม่เป้าหมายในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตม้สี่วนร่วมในการอนุรกัษแ์ละสบืทอด

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม สามารถอยู่ร่วมกนั

อย่างมคีวามสุขบนความหลากหลายทางวฒันธรรม

เพิม่ขึ้น (เทยีบจากฐาน 330,000 คน)

รอ้ยละ 5

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

มสี่วนร่วมในการอนุรกัษแ์ละสบืทอดศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข

บนความหลากหลายทางวฒันธรรม

-   -   

เป็นองคก์รทีม่สีมรรถนะสูงในการกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์และการบรหิารงานดา้นวฒันธรรม

ท ัง้ในและต่างประเทศ พฒันาคุณภาพมาตรฐานการทาํงาน รวมท ัง้งานบรกิารหน่วยงานในสงักดั

1. กาํหนดนโยบาย แผน และมาตรการดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

2. ส่งเสรมิและพฒันาระบบการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วนในดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

3. พฒันาบคุลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ใหม้คุีณภาพมาตรฐาน

4. ประชาสมัพนัธ ์และเผยแพร่งานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

5. พฒันาความร่วมมอืและความสมัพนัธก์บัต่างประเทศดว้ยมติทิางวฒันธรรม

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

กระทรวงวฒันธรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

1,897,377,200                 2,964,502,500                 



- ตวัชี้วดั : หน่วยงานผ่านเกณฑก์ารประเมนิ

ความโปร่งใสดา้นวฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่

6

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

(6) ผลสมัฤทธ์ิ : หน่วยงานมกีารยกระดบัการบรหิาร

จดัการงานดา้นวฒันธรรมอย่างโปร่งใส

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุม่เป้าหมายปฏบิตัติน

ทีส่ะทอ้นการมคุีณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมทีด่งีาม

และมคีวามรกัและภมูใิจในความเป็นไทยมากขึ้น

นาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการ

ดาํรงชวีติเพิม่ขึ้น

(เทยีบจากฐานกลุม่ตวัอย่าง 88,000 คน)

รอ้ยละ 5

รอ้ยละ 85

(5) ผลสมัฤทธ์ิ : ภาคีการพฒันามบีทบาท

ในการพฒันาสงัคมมากขึ้น

- ตวัชี้วดั : ดชันีชี้วดัทนุทางสงัคมเพิม่ขึ้นเฉลีย่

(เทยีบจากฐาน 5,400 ภาคี/เครอืขา่ย)

รอ้ยละ

- ตวัชี้วดั : เมอืงและชมุชนทีม่ศีกัยภาพ

ดา้นการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิม่ขึ้น

เมอืง 1

(4) ผลสมัฤทธ์ิ : คนไทยมคุีณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม

ทีด่งีาม และมคีวามรกัและภมูใิจในความเป็นไทยมากขึ้น

นาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการ

ดาํรงชวีติสงัคมไทยมคีวามสุขและเป็นทีย่อมรบัของ

นานาประเทศมากขึ้น

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมรีายไดจ้ากการ

ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิม่ขึ้น

(เทยีบจากฐาน 60 ลา้นบาท)

รอ้ยละ 5

(3) ผลสมัฤทธ์ิ : เมอืงและชมุชนทีม่ศีกัยภาพ

ดา้นการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิม่ขึ้น

(2) ผลสมัฤทธ์ิ : ประเทศมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิม่ขึ้น
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,897.3772 2,964.5025 2,452.1584 2,485.8273 2,456.8291 

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,897.3772 2,964.5025 2,452.1584 2,485.8273 2,456.8291 

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 824.0753 1,023.6330 1,078.9913 1,137.6711 1,199.8717 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นโยบายและแผนดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ไดร้บัการบรหิารจดัการสูก่ารปฏบิตัิ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ของการ

นาํนโยบายดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ไปสู่การปฏบิตัิ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 941.6068 1,844.0683 1,281.9683 1,256.9574 1,256.9574 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ีสว่นร่วม

ในการสบืสาน สรา้งสรรค ์ศิลปะและวฒันธรรม 

เกดิการอยู่ร่วมกนับนความหลากหลายทางวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตม้สี่วนร่วมในการสบืสานและสรา้งสรรค์

ทางศิลปะและวฒันธรรมเพิม่ขึ้นต่อปี

(เทยีบจากฐาน 330,000 คน)

รอ้ยละ 5 5 5 5 -   

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 32.8972       37.8290       37.8290       37.8290       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. พฒันาและเพิม่ศกัยภาพทุนทางวฒันธรรม

ไปสูอ่ตุสาหกรรมสรา้งสรรค์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

มรีายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละ

วฒันธรรมเพิม่ขึ้น (เทยีบจากฐาน 60 ลา้นบาท)

รอ้ยละ 5 5 5 5 -   

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 97.8780       58.2822       52.6798       52.6798       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : บุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็น

เครอืข่ายในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ

รอ้ยละ 80 80 80 80 -   

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9199        0.6900        0.6900        0.6900        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานพื้นฐาน 5 82.0978      151.0055    125.9946    250.7476    -              

1. ผลผลติ : การปฏบิตัิงานพธิศีพที่ไดร้บั

พระราชทาน ตามพระราโชบาย

3 50.1496       100.2992      100.2992      250.7476      -                

2. ผลผลติ : นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา

และวฒันธรรมไดร้บัการบรหิารจดัการ

2 31.9482       50.7063       25.6954       -                -                

แผนงานยุทธศาสตร์ 1 75.3595      -              -              -              -              

1. โครงการ : โครงการพฒันาความร่วมมอื

ดา้นศิลปวฒันธรรมและนาํความเป็นไทย

สู่สากล

1 75.3595       -                -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 6 157.4573    151.0055    125.9946    250.7476    -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  25,695,400  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  56,402,400  บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  75,359,500  บาท

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ 690,000                          

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 37,829,000                       

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 52,343,300                       

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 5,938,900                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 1,400,467,200                   

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 395,597,000                     

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 96,801,200                   

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 1,023,633,000                

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,844,068,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 48,004,100                       
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 961.1110     903.9129        615.1245        15.0000         469.3541        2,964.5025     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 961.1110     62.5220         -                 -                 -                 1,023.6330     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-               14.7740         -                 10.0000         23.2301         48.0041         

ผลผลติที่ 1 : เครอืข่ายดา้นศิลปะ ศาสนา

และวฒันธรรมไดร้บัการส่งเสรมิใหม้คีวาม

เขม้แขง็

             -            14.7740                -            10.0000          23.2301          48.0041 

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสงัคม

-               826.6169        530.3045        -                 43.5458         1,400.4672     

ผลผลติที่ 1 : การปฏบิตัิงานพธิศีพที่ไดร้บั

พระราชทาน ตามพระราโชบาย

             -          660.3442        485.7638                -                  -        1,146.1080 

ผลผลติที่ 2 : นโยบาย แผนดา้นศิลปะ 

ศาสนาและวฒันธรรมไดร้บัการบรหิาร

จดัการ

             -          166.2727          44.5407                -            43.5458        254.3592 

4. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงั

ทางสงัคม

-               -                 84.8200         5.0000          305.7770        395.5970        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันา

ความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรมและ

นาํความเป็นไทยสู่สากล

             -                  -            84.8200                -            60.5430        145.3630 

โครงการที ่2 : โครงการเทดิทูนสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์

             -                  -                  -                  -          118.1440        118.1440 

โครงการที่ 3 : โครงการเสรมิสรา้ง

อตัลกัษณค์วามเป็นไทย

             -                  -                  -                  -            17.0000          17.0000 

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุน

และพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมภาพยนตร์

และวดีทิศัน์

             -                  -                  -             5.0000          34.0900          39.0900 

โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุน

การอนุรกัษฟ้ื์นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

วฒันธรรมทอ้งถิน่ของสาํนกังานวฒันธรรม

จงัหวดั

             -                  -                  -                  -            76.0000          76.0000 

5. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการ

แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -                 -                 -                 37.8290         37.8290         

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม

พหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็

             -                  -                  -                  -            37.8290          37.8290 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

6. แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้

จากการท่องเที่ยว

-               -                 -                 -                 52.3433         52.3433         

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ

อตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

             -                  -                  -                  -            52.3433          52.3433 

7. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค -               -                 -                 -                 5.9389          5.9389          

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวเชงินิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม

และอารยธรรม

             -                  -                  -                  -             5.9389           5.9389 

8. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ

-               -                 -                 -                 0.6900          0.6900          

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและ

สนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ

และประพฤติมชิอบ

             -                  -                  -                  -             0.6900           0.6900 

510



8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

824.0753         1,023.6330       1,078.9913       1,137.6711       1,199.8717       

824.0753         1,023.6330       1,078.9913       1,137.6711       1,199.8717       

780.3803         961.1110         1,016.4693       1,075.1491       1,137.3497       

43.6950           62.5220           62.5220           62.5220           62.5220           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                         1,023,633,000 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,023,633,000 บาท

1. งบบคุลากร 961,111,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 817,366,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 817,366,100           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 143,744,900           บาท

2. งบดาํเนินงาน 62,522,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 62,522,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 56,056,800             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 60,000                  บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ 444,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,673,100              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 288,100                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

14.7740      -               10.0000      23.2301      48.0041      

1.0000          -                -                -                1.0000          

4.5940          -                10.0000        3.0000          17.5940        

9.1800          -                -                20.2301        29.4101        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กิจกรรม 3

( 2 )

3 3 3 3

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

( 80 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 80 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 48.8330        48.0041        48.0041        48.0041        48.0041        

ลา้นบาท 48.8330        48.0041        48.0041        48.0041        48.0041        

ลา้นบาท 14.7740        14.7740        14.7740        14.7740        14.7740        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 10.0000        10.0000        10.0000        10.0000        10.0000        

ลา้นบาท 24.0590        23.2301        23.2301        23.2301        23.2301        

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                       48,004,100 

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  เครือข่ายดา้นศิลปะ ศาสนาและวฒันธรรมไดร้บั

การสง่เสริมใหมี้ความเขม้แข็ง

                      48,004,100 

เพือ่รณรงคป์ลูกจติสาํนึก สบืสาน สรา้งค่านิยมความเป็นไทย และเสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่

ใหป้ระชาชนตระหนกัถงึความสาํคญัของคุณค่าความหลากหลายทางวฒันธรรมไทย ทัง้ทีเ่ป็นวถิชีวีติ

ประเพณีและร่วมเป็นเครอืข่ายเฝ้าระวงั สรา้งสรรค ์รวมทัง้เผยแพร่งานดา้นศิลปะ ศาสนาและวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล

2. สนบัสนุน การดาํเนินงานของเครอืข่ายทางดา้นศิลปะ ศาสนา

วฒันธรรม และอนุรกัษฟ้ื์นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

3. เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์เฝ้าระวงั และสรา้งสรรคง์านดา้นศิลปะ

ศาสนา และวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : การรณรงคส์่งเสรมิสรา้งค่านิยม จติสาํนึก

และความภาคภูมใิจในความเป็นไทย ไม่นอ้ยกว่า

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามเขา้ใจ

ในงานดา้นศิลปะ ศาสนาและวฒันธรรม ไม่นอ้ยกว่า

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตังิาน

เชงิตน้ทนุ : การใชง้บประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เครอืข่ายดา้นศิลปะ ศาสนาและวฒันธรรมไดร้บั

การสง่เสรมิใหม้ีความเขม้แข็ง 48,004,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 14,774,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,774,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 4,594,000              บาท

(2) ค่าประชาสมัพนัธ์ 9,180,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนการดาํเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาล 1,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดังานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรนีานาชาตกิรงุเทพ 5,000,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 5,000,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 23,230,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์ 13,230,100             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการสรา้งภมูคิุม้กนัของสงัคมในมติทิางวฒันธรรม 7,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการศูนยส์รา้งสรรคแ์ละพฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย 3,000,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

660.3442    485.7638    -              -              1,146.1080  

660.3442      485.7638      -                -                1,146.1080    

8.3.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

ลา้นบาท 104.3760       1,146.1080    710.4938       710.4938       710.4938       

ลา้นบาท 104.3760       1,146.1080    710.4938       710.4938       710.4938       

ลา้นบาท -                660.3442      710.4938      710.4938      710.4938      

ลา้นบาท -                485.7638      -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 104.3760      -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                   1,400,467,200 

8.3.1  ผลผลติที่ 1 :  การปฏบิตัิงานพธิศีพที่ไดร้บัพระราชทาน ตามพระราโชบาย                   1,146,108,000 

 - เพือ่สนองงานของสถาบนัพระมหากษตัรยิใ์หเ้ป็นไปตามพระราโชบาย และปฏบิตัิงานพธิกีารศพ

   ใหส้มพระเกียรติเป็นไปตามพระราชประสงค ์

 - เพือ่ใหพ้สกนิกรชาวไทยไดร้บัเกียรติยศอย่างท ัว่ถงึครอบคลุม และสมเกียรติยศของผูว้ายชนม ์

 - เพือ่สรา้งความภาคภมูแิละสาํนึกในพระมหากรุณาธคุิณของพสกนิกรต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัพธิกีารศพที่ไดร้บัพระราชทานท ัง้ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัท ัว่ประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการปฏบิตัิงาน

ต่อจาํนวนที่ขอรบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจและสาํนึกใน

พระมหากรุณาธคุิณของประชาชนกลุม่เป้าหมาย

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การปฏบิตัิงานพธิศีพที่ไดร้บัพระราชทาน ตามพระราโชบาย 1,146,108,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 660,344,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 640,796,200           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 590,646,600            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 32,936,600             บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 13,392,000             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 9,976,800              บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 38,053,200             บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 362,880,500            บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 22,765,500             บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอกปฏบิตังิานเกนิกวา่ขอ้ตกลงวา่จา้ง 65,288,000             บาท

(8) วสัดใุนการประกอบพธิี 45,354,000             บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 130 คนั 19,305,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 193,050,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,305,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,610,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 38,610,000             บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 96,525,000             บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทกุ 6 ลอ้ 98 คนั 29,341,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 293,412,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,341,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,682,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,682,400             บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 146,706,000            บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทกุ 4 ลอ้ (ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ) 16 คนั 1,503,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 15,033,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,503,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,006,800              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,006,800              บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 7,516,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 19,548,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 14,040,000             บาท

(2) ค่าประปา 2,508,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,088,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 912,000                บาท
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2. งบลงทนุ 485,763,800           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 485,763,800           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 485,763,800           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 485,763,800            บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 485,763,800            บาท

รวม 1,707 รายการ (รวม 6,916 หน่วย)
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

166.2727    44.5407      -              43.5458      254.3592    

147.1222      32.1348        -                28.0000        207.2570      

18.8117        12.4059        -                -                31.2176        

0.3388         -                -                15.5458        15.8846        

8.3.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ดา้น 8 8 8 8 8

 ( 8 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

ลา้นบาท 246.6038       254.3592       235.9882       210.9773       210.9773       

ลา้นบาท 246.6038       254.3592       235.9882       210.9773       210.9773       

ลา้นบาท 165.4438      166.2727      166.2727      166.2727      166.2727      

ลา้นบาท 39.3142        44.5407        25.0109        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 41.8458        43.5458        44.7046        44.7046        44.7046        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                    254,359,200 

เพือ่ใหร้ะบบบรหิารจดัการนโยบายแผนดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และบูรณาการความร่วมมอืดา้นวฒันธรรมท ัง้ในและต่างประเทศ พรอ้มท ัง้ส่งเสรมิและพฒันา

ระบบสารสนเทศและการสือ่สารดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.3.2  ผลผลติที่ 2 :  นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบรหิารจดัการ

1. จดัทาํนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตัิ บรหิารจดัการและ

บูรณาการงานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

2. ส่งเสรมิและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ทางดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

3. การดาํเนินงานความร่วมมอืดา้นการทูตทางวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เงนิงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย แผนดา้นศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรมที่นาํไปสู่การปฏบิตัิ

เชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตาม

นโยบายและแผน

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบรหิารจดัการ 254,359,200 บาท

1. งบดําเนินงาน 166,272,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 129,795,900           บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 104,100,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 250,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 1,845,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 5,557,800              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 3,544,800              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 13,134,800            บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 81,600                 บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 261,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบริการ 61,629,100            บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,116,000              บาท

(10) ค่ารบัรองและพธีิการ 3,980,000              บาท

(11) ค่าบาํรุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครือข่าย 6,000,000              บาท

(12) ค่าบริหารจดัการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1,000,000              บาท

(13) ค่าเบี้ยประกนั 80,000                 บาท

(14) วสัดุสาํนกังาน 2,000,000              บาท

(15) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,600,000              บาท

(16) วสัดุงานบา้นงานครวั 100,000                บาท

(17) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 110,000                บาท

(18) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000                บาท

(19) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 210,400                บาท

(20) วสัดุคอมพวิเตอร์ 500,000                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์84 คนั 25,695,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 119,911,800           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 17,130,200            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,695,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,695,400            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,695,400            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,695,400            บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 36,476,800            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,984,300            บาท

(2) ค่าประปา 720,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 10,660,800            บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 2,800,000              บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 11,311,700            บาท

2. งบลงทุน 44,540,700            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 44,540,700            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 31,419,500            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 9,617,800              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 9,617,800              บาท

รวม 233 รายการ (รวม 884 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,517,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 392,000                บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ  สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์  ตาํบลสะเดยีง 

อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั

1,025,000              บาท

(3) รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซีี

หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัน่าน  ตาํบลในเวยีง 

อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 คนั

1,025,000              บาท

(4) รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย  ตาํบลริมกก 

อาํเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั

1,025,000              บาท

(5) รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดักาญจนบุรี  ตาํบลปากแพรก 

อาํเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 1 คนั

1,025,000              บาท

(6) รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม ่ ตาํบลชา้งเผอืก 

อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 คนั

1,025,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,405,900            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 12,405,900            บาท

รวม 126 รายการ (รวม 555 หน่วย)
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2.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 664,300                บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 664,300                บาท

รวม 47 รายการ (รวม 49 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,046,500              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 3,046,500              บาท

รวม 90 รายการ (รวม 95 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 168,000                บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 168,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 13,121,200            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,252,800              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย ตาํบลบา้นดู่

อาํเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 แห่ง 6,252,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,263,700            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,252,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,010,900            บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,868,400              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 6,868,400              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 43,545,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการวฒันธรรมสญัจรส่งเสริมการเรียนรู ้

ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 28,000,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความร่วมมอืและความสมัพนัธท์างวฒันธรรมกบัต่างประเทศ 11,680,800            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาธุรกิจและการประชมุนานาชาติ 3,865,000              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)

8.4.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-               84.8200      -               60.5430      145.3630     

-                -                -                26.0410        26.0410        

-                -                -                12.9320        12.9320        

-                -                -                21.5700        21.5700        

-                84.8200        -                -                84.8200        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กิจกรรม 10 10 10 10 10

 ( 9 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

8.4  แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม                      395,597,000 

8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาความร่วมมือดา้นศิลปวฒันธรรม

และนําความเป็นไทยสูส่ากล

                     145,363,000 

เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุน การสรา้งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจและพรอ้มยอมรบัในการเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีนดา้นสงัคม และวฒันธรรม ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมวฒันธรรม

อาเซยีนและเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วฒันธรรมไทยสู่สากล

ประเทศไทยและกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนและต่างประเทศ

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามพงึพอใจ

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทีพ่ฒันาความร่วมมอื

ดา้นศิลปวฒันธรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ไม่นอ้ยกว่า

1. พฒันาแหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม

2. ส่งเสรมิสนบัสนุนการจดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ทางดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมกบักลุม่ประเทศอาเซยีน

3. ส่งเสรมิภาพลกัษณ์วฒันธรรมไทยสู่สากล

4. การพฒันาศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นพื้นทีบ่รกิาร

ทางวฒันธรรมระดบันานาชาติ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

                 1,496,964,600 

                 1,496,964,600 

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมทีพ่ฒันาความร่วมมอื

ดา้นศิลปวฒันธรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ไม่นอ้ยกว่า

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตังิาน

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,245.8570     145.3630       35.2482        35.2482        35.2482        

ลา้นบาท 1,245.8570     145.3630       35.2482        35.2482        35.2482        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 1,127.1916     84.8200        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 118.6654       60.5430        35.2482        35.2482        35.2482        

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาความร่วมมือดา้นศิลปวฒันธรรม

และนําความเป็นไทยสูส่ากล 145,363,000 บาท

1. งบลงทนุ 84,820,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 84,820,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 84,820,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,460,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,460,500              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 75,359,500             บาท

(1) โครงการพฒันาศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นพื้นทีบ่รกิาร

ทางวฒันธรรมระดบันานาชาติ 75,359,500             บาท

(1.1) ค่าตกแต่งภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมยั พรอ้มครภุณัฑ์

ประจาํอาคาร แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 1 งาน 75,359,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 99,900,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,540,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 75,359,500             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 60,543,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 26,041,000             บาท

(1) ค่าศึกษารูปแบบการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่การเรยีนรู ้และการท่องเทีย่ว

ทางวฒันธรรมในพื้นทีเ่ขตส่งเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 26,041,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ไทยและนาํความเป็นไทยสู่สากล 21,570,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความร่วมมอืและเชื่อมโยงศิลปวฒันธรรมของอาเซยีน 9,895,100              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยว์ฒันธรรมอาเซยีน 3,036,900              บาท
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              118.1440    118.1440    

-                -                -                118.1440      118.1440      

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 5 5 5 5 5

 ( 5 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

                    118,144,000 

เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดักิจกรรมเทดิพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยใหป้ระชาชน

มสี่วนร่วม ในการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาติในดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ท ัว่ประเทศ

                  772,576,000 

                  772,576,000 

หน่วย:ลา้นบาท

8.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดักิจกรรมเทดิพระเกียรติและเผยแพร่

พระเกียรติคุณสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมเทดิพระเกียรติและ

เผยแพร่เกียรติคุณในมติิทางศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายใหค้วามสนใจ

เขา้ร่วมกิจกรรมเทดิพระเกียรติและเผยแพร่

พระเกียรติคุณในมติิศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 300.0000       118.1440       118.1440       118.1440       118.1440       

ลา้นบาท 300.0000       118.1440       118.1440       118.1440       118.1440       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 300.0000      118.1440      118.1440      118.1440      118.1440      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 118,144,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 118,144,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 100,000,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม สบืสาน รกัษา ต่อยอด ศาสตรพ์ระราชาสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 18,144,000             บาท

527



บาท

8.4.3.1   วตัถปุระสงค์

8.4.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              17.0000      17.0000      

-                -                -                17.0000        17.0000        

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 4 4 4 4 4

 ( 4 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 70 )

ลา้นบาท 63.8580        17.0000        18.0000        18.0000        18.0000        

ลา้นบาท 63.8580        17.0000        18.0000        18.0000        18.0000        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 63.8580        17.0000        18.0000        18.0000        18.0000        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ความเป็นไทย                       17,000,000 

เพือ่เสรมิสรา้งจติสาํนึกและพฤติกรรมการนิยมไทยของเดก็ เยาวชนและประชาชนชาวไทย 

รวมท ัง้เผยแพร่ภาพลกัษณค์วามเป็นไทย

ท ัว่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดักิจกรรมเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์

ความเป็นไทย

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิอตัลกัษณ์

ความเป็นไทย ไม่นอ้ยกว่า

                  134,858,000 

                  134,858,000 

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรม

ในการส่งเสรมิอตัลกัษณค์วามเป็นไทย ไม่นอ้ยกว่า 

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 17,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 17,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคค์วามเป็นไทย 17,000,000             บาท
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บาท

8.4.4.1   วตัถปุระสงค์

8.4.4.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)

8.4.4.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-               -               5.0000        34.0900      39.0900      

-                -                5.0000          34.0900        39.0900        

8.4.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กิจกรรม 6 7 7 7 7

 ( 5 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

ลา้นบาท 131.9529       39.0900        40.0900        40.0900        40.0900        

ลา้นบาท 131.9529       39.0900        40.0900        40.0900        40.0900        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 15.0000        5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          

ลา้นบาท 116.9529       34.0900        35.0900        35.0900        35.0900        

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4.4  โครงการท่ี 4 :  โครงการสง่เสริม สนับสนุน และพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทศัน์

                      39,090,000 

เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งภาพยนตรแ์ละวดีทิศันท์ีม่คีุณภาพ สนบัสนุนใหผู้ผ้ลติภาพยนตรส์ามารถสรา้งสรรค์

และถ่ายทอดงานศิลปะออกมาสู่สาธารณชน สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ และมุ่งเพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ

กรุงเทพมหานคร

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงานอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : อตุสาหกรรมภาพยนตร ์และวดีทิศัน์

ไดร้บัการส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันา ไม่นอ้ยกว่า

                   291,312,900 

                   291,312,900 

เชงิคุณภาพ : ประชาชนใหก้ารสนบัสนุนภาพยนตร์

และส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมไทย ไม่นอ้ยกว่า

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตังิาน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมภาพยนตร ์และวดีิทศัน์ 39,090,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดักจิกรรมดา้นภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ 5,000,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 34,090,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ 34,090,000             บาท
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บาท

8.4.5.1   วตัถปุระสงค์

8.4.5.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.4.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              76.0000      76.0000      

-                -                -                76.0000        76.0000        

8.4.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 304 304 304 304 304

 ( 304 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

8.4.5  โครงการที่ 5 :  โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการอนุรกัษฟ้ื์นฟขูนบธรรมเนียม

ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่นของสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั

                      76,000,000 

เพือ่อนุรกัษฟ้ื์นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดเ้รยีนรู ้

และสบืทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ รวมท ัง้ใหป้ระชาชน เยาวชนในทอ้งถิน่ไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติ

คุณค่า ประวตัิความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ซึง่จะสรา้งความภมูใิจ

และจติสาํนึกในการรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่สบืไป

ท ัว่ประเทศ

                  556,000,000 

                  556,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนกิจกรรมอนุรกัษฟ้ื์นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ

่ ่

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมส่งเสรมิสนบัสนุน

การอนุรกัษฟ้ื์นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ของจงัหวดั อย่างนอ้ยจงัหวดัละ 4 กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายใหค้วามสนใจ

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสรมิการอนุรกัษฟ้ื์นฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ของจงัหวดั

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 252.0000       76.0000        76.0000        76.0000        76.0000        

ลา้นบาท 252.0000       76.0000        76.0000        76.0000        76.0000        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 252.0000      76.0000        76.0000        76.0000        76.0000        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการอนุรกัษฟ้ื์นฟขูนบธรรมเนียม

ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ของสาํนักงานวฒันธรรมจงัหวดั 76,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 76,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 30,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนการอนุรกัษฟ้ื์นฟูขนบธรรมเนยีมประเพณี

วฒันธรรมทอ้งถิน่ของสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั 46,000,000             บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2565)

8.5.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-               -               -               37.8290      37.8290      

-                -                -                37.8290        37.8290        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กิจกรรม 7 4 10 12 -

 ( 7 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 95 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 95 )

ลา้นบาท 78.7961        37.8290        37.8290        37.8290        -                 

ลา้นบาท 78.7961        37.8290        37.8290        37.8290        -                 

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 78.7961        37.8290        37.8290        37.8290        -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                       37,829,000 

8.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง                       37,829,000 

เพือ่นาํมติทิางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหป้ระชาชนในพื้นทีม่คีวามสมานฉนัทแ์ละมจีติสาํนึกทีด่ี

ในการอยู่ร่วมกนับนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

                   192,283,100 

                   192,283,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรมทีอ่งคก์ารภาคีเครอืข่ายมสี่วนร่วม

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายใหค้วามสนใจ

เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตังิาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 37,829,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 37,829,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิกจิกรรมทางศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 37,829,000             บาท
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บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              52.3433      52.3433      

-                -                -                45.2103        45.2103        

-                -                -                7.1330         7.1330         

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 13 13 13 13 -

 ( 10 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 70 )

8.6  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

ดา้นอตุสาหกรรม วฒันธรรมการสรา้งสรรค ์ท ัง้ในและต่างประเทศ เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัและสรา้งรายได ้

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวฒันธรรม

                      52,343,300 

8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์                       52,343,300 

เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวฒันธรรม และการดาํเนินงาน

ท ัว่ประเทศ

2. พฒันาสนิคา้และบรกิารทางวฒันธรรม เพือ่เพิม่รายไดใ้หป้ระชาชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมดา้นอตุสาหกรรม

สรา้งสรรคไ์ดร้บัการส่งเสรมิสนบัสนุน ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสรมิสนบัสนุนอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

                  465,408,600 

                  465,408,600 
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 307.7057       52.3433        52.6798        52.6798        -                

ลา้นบาท 307.7057       52.3433        52.6798        52.6798        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 89.8000        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 217.9057      52.3433        52.6798        52.6798        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั 52,343,300 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 52,343,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานมหกรรมวฒันธรรมรตันโกสนิทร์ 45,210,300             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑว์ฒันธรรมไทย 7,133,000              บาท
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2563)

8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              5.9389       5.9389       

-                -                -                5.9389         5.9389         

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลติภณัฑ์ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

8.7  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค                        5,938,900 

8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรม                        5,938,900 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการสรา้งสรรคก์ิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในรูปแบบใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบั

ชมุชนท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม จาํนวน 11 แห่ง  (8 จงัหวดัภาคตะวนัออก)

ความสนใจของนกัท่องเที่ยว และส่งเสรมิสนบัสนุนชมุชนที่มชีวีติ และมรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม

ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม

ทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์เสรมิสรา้งความภาคภมูใิจ และการมสี่วนร่วมของชมุชนเพือ่พฒันาใหเ้ป็นชมุชน

และอารยธรรม

                     5,938,900 

                     5,938,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและยกระดบัการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม (ภาคตะวนัออก)

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑท์างวฒันธรรม

ที่ร่วมสาธติ จดัแสดง จาํหน่าย ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : ชมุชน/เครอืข่ายที่เขา้ร่วมกิจกรรม

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                5.9389         -                -                -                

ลา้นบาท -                5.9389         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                5.9389         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรม

และอารยธรรม 5,938,900 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,938,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันา และยกระดบัชมุชนท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ถนนสายวฒันธรรม ในวถิบูีรพาสู่ความย ัง่ยนื 5,938,900              บาท
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บาท

บาท

การทุจรติ และประพฤติมิชอบ

8.8.1.1   วตัถปุระสงค์

 และต่อตา้นการทุจรติ ผ่านระบบบรหิารที่มปีระสทิธภิาพ

8.8.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              0.6900       0.6900       

-                -                -                0.6900         0.6900         

 การมสี่วนร่วมดาํเนินการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ

 และประพฤติมชิอบ

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 2 2 2 2 -

 ( 2 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 70 )

รวมทัง้สิ้น

8.8  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ                          690,000 

8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้น                          690,000 

เพือ่ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในหน่วยงานและเครอืข่ายกระทรวงวฒันธรรมมสี่วนร่วมดาํเนินการป้องกนั

ส่วนกลาง

1. การสรา้งและพฒันาเครอืข่ายพรอ้มระบบบรหิารที่ส่งเสรมิสนบัสนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                     4,489,100 

                     4,489,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิและสนบัสนุน

การป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : บุคลากรมคีวามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายและ

มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเพิม่ขึ้น 

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 2.4191         0.6900         0.6900         0.6900         -                

ลา้นบาท 2.4191         0.6900         0.6900         0.6900         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 2.4191         0.6900         0.6900         0.6900         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกนัและต่อตา้น

การทุจรติ และประพฤติมิชอบ 690,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 690,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ

ในกระทรวงวฒันธรรม 690,000                บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

409,821,600 412,326,100 

-   

กระทรวงวฒันธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

-   

ขบัเคลือ่นงานราชูปถมัภแ์ละศาสนพธิไีดส้มพระเกยีรต ิศาสนาทกุศาสนาไดร้บัการอปุถมัภคุ์ม้ครอง

ประชาชนมคุีณธรรมจรยิธรรมนาํสู่สงัคมคุณธรรมท ัง้แผ่นดนิ

1. สนองงานพระราชพธิ ีพระราชกศุล รฐัพธิ ีและศาสนพธิี

2. อปุถมัภ ์ทาํนุบาํรุง คุม้ครองกจิการดา้นศาสนา

3. ปลูกฝงัและเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ

4. ส่งเสรมิและสานสมัพนัธก์จิกรรมทางศาสนา

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคุีณธรรม จรยิธรรม 

ค่านิยมทีด่งีาม มคีวามรกัและภมูใิจในความเป็นไทย นาํหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการดาํรงชวีติ 

สงัคมไทยมคีวามสุขเป็นทีย่อมรบัของนานาประเทศ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุม่เป้าหมายปฏบิตัตินทีส่ะทอ้น

การมคุีณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมทีด่งีาม และมคีวามรกั

ความภมูใิจในความเป็นไทย นาํหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการดาํรงชวีติ เพิม่ขึ้น 

(เทยีบจากฐาน 5,000,000 คน)

รอ้ยละ 5

บาท



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 409.8216        412.3261        455.3287        396.0092        394.9134        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 409.8216        412.3261        455.3287        396.0092        394.9134        

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 37.6266       35.3127       37.2318       39.2663       41.4227       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. การบรหิารจดัการดา้นการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม

 และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทัง้มีจติสาํนึกที่ดีและ

ค่านิยมที่พงึประสงค์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บั

การบรกิารดา้นการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมที่มี

ประสทิธภิาพ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 35.8348       35.1570       32.5325       32.5325       32.5325       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จรยิธรรม และ

ความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทัง้มีจติสาํนึกที่ดี และ

ค่านิยมที่พงึประสงค์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายปฏบิตัิ

ตนที่สะทอ้นการมคุีณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมที่ดงีาม 

และมคีวามรกั  ความภมูใิจในความเป็นไทย นาํหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการดาํรงชวีติ 

เพิม่ขึ้น (เทยีบจากฐาน 1,000,000 คน)

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 307.4049 295.3918 295.3918 295.3918 295.3918 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. ศาสนสถานจดักจิกรรมทางศาสนาที่ดี มีคุณภาพ

ดึงดูดนกัท่องเที่ยว

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ศาสนสถานที่เขา้ร่วมกิจกรรม

ท่องเที่ยวเชงิศาสนา

แห่ง 30 30 30 30 30

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0065        4.8000        4.8000        4.8000        4.8000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเหน็ความสาํคญัและเขา้ร่วม

กจิกรรมทางศาสนาเพือ่เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

เขา้ร่วมกิจกรรมเทดิพระเกียรติและเผยแพร่

พระเกียรติคุณในมติิศาสนา 

กิจกรรม 3 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.5200       35.1660       78.8740       17.5200       17.5200       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. ประชาชนมีความรู ้ความเขา้ใจ ยอมรบัความ

หลากหลายทางศาสนาและพฒันาศกัยภาพไทยสูส่ากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : กิจกรรมที่พฒันาความร่วมมอื

ดา้นศาสนาท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรม 3 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.0000        3.2464        3.2464        3.2464        3.2464        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. ศาสนิกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ใจหลกัธรรม

ของศาสนาอย่างถกูตอ้งและอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เดก็ เยาวชน และประชาชน

เขา้ร่วมกิจกรรมในมติิทางศาสนา เพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนาและอยู่ร่วมกนั

อย่างสนัติสุข เพิม่ขึ้น (เทยีบจากฐาน 1,000 คน)

รอ้ยละ 5 5 5 5 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เดก็ เยาวชน และประชาชน

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา

เพือ่อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข

รอ้ยละ 80 80 80 80 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.4288        3.2522        3.2522        3.2522        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 0.5940       2.3760       2.3760       6.5340       -              

1. ผลผลติ : การส่งเสรมิประสทิธภิาพการ

บรหิารจดัการดา้นคุณธรรมจรยิธรรม

ค่านิยม และความเป็นไทย

1 0.5940         2.3760         2.3760         6.5340         -                

รวมทัง้สิ้น 1 0.5940       2.3760       2.3760       6.5340       -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  594,000  บาท

เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 35,157,000                       

แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม 295,391,800                     

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 43,212,400                       

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 3,252,200                     

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,252,200                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 35,312,700                   

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 373,761,200                  

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 34.8714       31.1918         -                 325.3696        20.8933         412.3261        

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 34.8714       0.4413          -                 -                 -                 35.3127         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-               30.7505         -                 -                 4.4065          35.1570         

ผลผลติที่ 1 : การส่งเสรมิประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม และความเป็นไทย

             -            30.7505                -                  -             4.4065          35.1570 

3. แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยม

และวฒันธรรม

-               -                 -                 282.1514        13.2404         295.3918        

โครงการที่ 1 : โครงการการเสรมิสรา้ง

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

             -                  -                  -          282.1514          13.2404        295.3918 

4. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -               -                 -                 39.9660         3.2464          43.2124         

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

วฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนั

             -                  -                  -             4.8000                -             4.8000 

โครงการที่ 2 : โครงการเทดิทูนสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์

             -                  -                  -            35.1660                -            35.1660 

โครงการที่ 3 : โครงการสรา้งความร่วมมอื

ดา้นศาสนาเพือ่การสรา้งภาพลกัษณ์

ความเป็นไทยสู่สากล

             -                  -                  -                  -             3.2464           3.2464 

5. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข

ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -                 -                 3.2522          -                 3.2522          

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม

พหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็

             -                  -                  -             3.2522                -             3.2522 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

37.6266           35.3127           37.2318           39.2663           41.4227           

37.6266           35.3127           37.2318           39.2663           41.4227           

37.2343           34.8714           36.7905           38.8250           40.9814           

0.3923            0.4413            0.4413            0.4413            0.4413            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                            35,312,700 

หน่วย : ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

552



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 35,312,700 บาท

1. งบบุคลากร 34,871,400            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 29,380,500            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 28,117,500            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,263,000              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,490,900              บาท

2. งบดําเนินงาน 441,300                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 441,300                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 252,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 180,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 9,300                   บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

30.7505      -              -              4.4065       35.1570      

30.7505        -                -                4.4065         35.1570        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 3

 ( 3 )

3 3 3 3

รอ้ยละ 75

 ( 75 )

80 85 85 85

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 35.8348        35.1570        32.5325        32.5325        32.5325        

ลา้นบาท 35.8348        35.1570        32.5325        32.5325        32.5325        

ลา้นบาท 33.2848        30.7505        32.5325        32.5325        32.5325        

ลา้นบาท 2.5500         -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                4.4065         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                       35,157,000 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การสง่เสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม                       35,157,000 

  เพือ่พฒันาและปรบักระบวนการทาํงานใหม้คีวามคลอ่งตวัและมปีระสทิธภิาพและส่งเสรมิ

การจดัการดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย ในเดก็ เยาวชน และประชาชน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การส่งเสรมิการบรหิารจดัการดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

่ ้ ่ ่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ

ทางศาสนาใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และประชาชน

เชงิคุณภาพ : การบรหิารจดัการดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ค่านิยม และความเป็นไทยมปีระสทิธภิาพ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิการ

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การสง่เสริมประสทิธิภาพการบริหารจดัการดา้นคุณธรรมจริยธรรม

 ค่านิยม และความเป็นไทย 35,157,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 30,750,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,137,300             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 25,543,300             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 240,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 56,000                  บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 686,400                บาท

(4) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา การปฏบิตังิานพระราชพธิี พระราชกุศล 

รฐัพธิีและศาสนพธิี 948,400                บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 4,756,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 235,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,744,000              บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิีการ 20,000                  บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการวางแผนและตดิตามประเมนิผล 1,000,000              บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการอบรมพฒันาบคุลากร 650,000                บาท

(12) วสัดุสาํนกังาน 550,000                บาท

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 633,900                บาท

(14) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,192,800              บาท

(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 100,000                บาท

(16) วสัดุเครื่องกฐนิพระอารามหลวงและอฐับริขาร 10,580,800             บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 8 คนั 594,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,880,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,376,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,376,000              บาท

ปี 2566 - 2567 ผูกพนังบประมาณ 6,534,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,613,200              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,560,000              บาท

(2) ค่าประปา 24,000                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 600,000                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 469,200                บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 1,960,000              บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 4,406,500              บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 4,406,500              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานโครงการศูนยป์ฏบิตัธิรรม 4.0 4,406,500              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              282.1514    13.2404      295.3918    

-                -                282.1514      13.2404        295.3918      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 5

 ( 5 )

5 5 5 5

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

8.3  แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม                     295,391,800 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย                     295,391,800 

  เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุน เดก็ เยาวชน และประชาชนปฏบิตัิตนที่สะทอ้นการมคุีณธรรมจรยิธรรม

ค่านิยมที่ดงีาม และมคีวามรกั ความภมูใิจในความเป็นไทย นาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใชใ้นการดาํรงชวีติ

                2,012,896,300 

                2,012,896,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การส่งเสรมิ สนบัสนุนกิจกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ศาสนิกชนกลุม่เป้าหมายไดร้บั

การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม ความเป็นไทย

ที่ดงีาม รวมท ัง้มจีติสาํนึกที่ด ีเพิม่ขึ้น

(เทยีบจากฐาน 1,000,000 คน)

เชงิคุณภาพ : เดก็ เยาวชน และประชาชนกลุม่เป้าหมาย

มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิการ

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 831.3291       295.3918       295.3918       295.3918       295.3918       

ลา้นบาท 831.3291       295.3918       295.3918       295.3918       295.3918       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 812.3036      282.1514      282.1514      282.1514      282.1514      

ลา้นบาท 19.0255        13.2404        13.2404        13.2404        13.2404        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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295,391,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 282,151,400           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 282,151,400           บาท

1) เงนิอดุหนุนบาํรุงฐานะจฬุาราชมนตรี 240,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนการธาํรงรกัษาไวซ้ึ่งศาสนพธีิและงานศาสนูปถมัภ์ 6,506,800              บาท

3) เงนิอดุหนุนการดาํเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองคก์รเครือข่าย 183,358,000           บาท

4) เงนิอดุหนุนการบูรณะศาสนสถาน 16,000,000            บาท

5) เงนิอดุหนุนการจดักิจกรรมธรรมะสู่คนท ัง้มวล 3,000,000              บาท

6) เงนิอดุหนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลกั 12 ประการ

เสริมสรา้งภมูคุิม้กนัทางสงัคม

47,764,000            บาท

7) เงนิอดุหนุนการดาํเนินงานอปุถมัภคุ์ม้ครองศาสนาต่างๆ 10,387,800            บาท

8) เงนิอดุหนุนการจดักิจกรรมเน่ืองในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 14,894,800            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 13,240,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 13,240,400            บาท

โครงการ : โครงการการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              4.8000       -              4.8000       

-                -                4.8000         -                4.8000         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 30 30 30 30 30

 ( 30 )

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 25.0065        4.8000         4.8000         4.8000         4.8000         

ลา้นบาท 25.0065        4.8000         4.8000         4.8000         4.8000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 25.0065        4.8000         4.8000         4.8000         4.8000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

8.4  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม                       43,212,400 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์                        4,800,000 

  เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิการท่องเที่ยวทางศาสนา  และสรา้งเครอืข่ายเพือ่การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์

่

                    44,206,500 

                    44,206,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. จดัทาํขอ้มลูองคค์วามรูเ้สน้ทางแสวงบุญและจดักิจกรรมทางศาสนา

่ ่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ศาสนสถานเขา้ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว

เชงิศาสนา

เชงิคุณภาพ : เดก็ เยาวชน และประชาชนกลุม่เป้าหมาย

มคีวามรู ้ ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิการ

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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โครงการ : โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 4,800,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,800,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,800,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการส่งเสริมการท่องเทีย่วเสน้ทางแสวงบุญในมติิทางศาสนา 4,800,000              บาท
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              35.1660      -              35.1660      

-                -                35.1660        -                35.1660        

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 5

 ( 5 )

5 5 5 5

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 49.5200        35.1660        78.8740        17.5200        17.5200        

ลา้นบาท 49.5200        35.1660        78.8740        17.5200        17.5200        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 49.5200        35.1660        78.8740        17.5200        17.5200        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                  198,600,000 

หน่วย:ลา้นบาท

8.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์                       35,166,000 

  เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัด ีและนอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคุิณดว้ยมติิทางศาสนา

ตลอดจนศาสนิกชนนอ้มนาํหลกัธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏบิตัิ ดาํเนินชวีติที่ดงีาม

 ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

                  198,600,000 

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ศาสนิกชนกลุม่เป้าหมายร่วมกิจกรรม

ทางศาสนาเพือ่เทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิเ์พิม่ขึ้น

(เทยีบจากฐาน 1,000,000 คน)

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดักิจกรรมทางศาสนาเทดิทูนสถาบนั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิคุณภาพ : เดก็ เยาวชน และประชาชนนาํหลกัธรรม

ทางศาสนาไปประพฤติปฏบิตัิ และร่วมแสดง

ความจงรกัภกัดี

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิการ

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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35,166,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 35,166,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 35,166,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนการดาํเนินงานโครงการจดัทาํพระไตรปิฎก ฉบบัภาษาองักฤษ 17,646,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนการจดัโครงการรวมใจเทดิไทส้ถาบนัพระมหากษตัริย์ 17,520,000            บาท

โครงการ : โครงการเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์
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บาท

8.4.3.1   วตัถปุระสงค์

8.4.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)

8.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              3.2464       3.2464       

-                -                -                3.2464         3.2464         

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 3

 ( 3 )

5 6 7 8

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

85 85 90 95

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 9.0000         3.2464         3.2464         3.2464         3.2464         

ลา้นบาท 9.0000         3.2464         3.2464         3.2464         3.2464         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 9.0000         3.2464         3.2464         3.2464         3.2464         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสรา้งความร่วมมือดา้นศาสนาเพือ่การสรา้งภาพลกัษณ์                        3,246,400 

  เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืทางศาสนาและการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีกบัอารยประเทศ

่

 ในประเทศและต่างประเทศ

                    21,985,600 

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : กิจกรรมส่งเสรมิและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

สรา้งความร่วมมอืดา้นศาสนากบัต่างประเทศ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิการ

1. ส่งเสรมิ แลกเปลีย่น เรยีนรู ้สรา้งความร่วมมอืดา้นศาสนา

กบัต่างประเทศ

                    21,985,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : เดก็ เยาวชน และประชาชนกลุม่เป้าหมาย

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรา้งความร่วมมอืดา้นศาสนา

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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โครงการ : โครงการสรา้งความรว่มมือดา้นศาสนาเพื่อการสรา้งภาพลกัษณ์

ความเป็นไทยสูส่ากล 3,246,400 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,246,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายศาสนสมัพนัธต่์างประเทศ 3,246,400              บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              3.2522       -              3.2522       

-                -                3.2522         -                3.2522         

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

5

 ( 5 )

5 5 5

80

 ( 80 )

80 80 80

100 100 100 100

 ( 100 )

100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 51.3566        3.2522         3.2522         3.2522         -                

ลา้นบาท 51.3566        3.2522         3.2522         3.2522         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 51.3566        3.2522         3.2522         3.2522         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 ประชาชนในพื้นที่จงัหวดันราธวิาส ยะลา ปตัตานี และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา

8.5  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                        3,252,200 

8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง                        3,252,200 

 เพือ่นาํคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวฒันธรรมและประวตัิศาสตรท์อ้งถิน่ที่เป็นทุนอนัทรงคุณค่า

่ ่

                    61,113,200 

                    61,113,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. การส่งเสรมิพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เดก็ เยาวชน และประชาชน เขา้ร่วม

กิจกรรมในมติิศาสนา สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

และอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข เพิม่ขึ้น

(เทยีบจากฐาน 1,000 คน)

เชงิคุณภาพ : เดก็ เยาวชน และประชาชนกลุม่เป้าหมาย

มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 3,252,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,252,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,252,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนการส่งเสริมพหุวฒันธรรมเขม้แขง็ 3,252,200              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

อนุรกัษ ์พฒันา มรดกวฒันธรรมของชาต ิเพือ่เป็นฐานในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ

ใหม้คีวามม ัน่คงเขม้แขง็

1. อนุรกัษ ์สบืสาน มรดกศิลปวฒันธรรม

2. กระตุน้จติสาํนึกและปลูกฝงั ความรกั หวงแหนในมรดกศิลปวฒันธรรม

3. สรา้งคุณค่าเพิม่จากมรดกศิลปวฒันธรรม

กระทรวงวฒันธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษแ์ละ

สบืสาน มรดก ศิลปวฒันธรรม

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชน มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และ

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรม

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

ดา้นศิลปวฒันธรรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในงาน

ดา้นการอนุรกัษม์รดกศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 100

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการนาํทนุ

ทางวฒันธรรมมาต่อยอดเชงิสรา้งสรรคแ์ละสรา้งมลูค่าเพิม่

ทางเศรษฐกจิ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนกจิกรรมการพฒันามรดก

ศิลปวฒันธรรมเชงิสรา้งสรรค์
กจิกรรม 108

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของกจิกรรมการอนุรกัษ ์สบืสาน 

มรดกศิลปวฒันธรรมทีป่ระชาชน ชมุชน เครอืขา่ย 

มส่ีวนร่วม

3,070,147,500                2,541,636,400               

-   -   

รอ้ยละ 80

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 3,070.1475 2,541.6364 1,713.6741 1,483.9878 1,027.7414 

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,070.1475 2,541.6364 1,713.6741 1,483.9878 1,027.7414 

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 609.8189 637.1845 656.3000 675.9898 701.5934 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

2. คนไทยเหน็คุณค่า รกัษามรดกศิลปวฒันธรรมและ

มีความภาคภมูิใจในเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ่นและของชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนหรอืองคก์ร

เครอืข่ายที่มสี่วนร่วม เหน็คุณค่าและมคีวามภาคภมูใิจ

ในมรดกศิลปวฒันธรรมของชาติ และทอ้งถิน่ ไดร้บัการ

อนุรกัษ ์สรา้งสรรคแ์ละเผยแพร่เพิม่ขึ้น

แห่ง 15 15 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของชมุชนหรอืองคก์ร

เครอืข่ายที่มสี่วนร่วม เหน็คุณค่าและมคีวามภาคภมูใิจ

ในมรดกศิลปวฒันธรรมของชาติ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 337.6513 336.5247 113.0036 113.0036 113.0036 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

3. ประชาชนมีโอกาสเขา้ถงึและไดร้บัประโยชน์จากแหล่ง

เรยีนรูด้า้นศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่เรยีนรูด้า้น

ศิลปวฒันธรรมที่ประชาชนเขา้ใชป้ระโยชน์

แห่ง 18 18 18 18 18

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของประชาชน ไดร้บั

ประโยชนจ์ากการเขา้ถงึแหลง่เรยีนรูด้า้นศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 246.6910 270.7348 172.0864 172.0864 172.0864 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

4. ไทยเป็นศูนยก์ลางในการจดักจิกรรมเพือ่เผยแพร่

ความรูค้วามเขา้ใจทางศิลปวฒันธรรมกบัประเทศสมาชิก

อาเซียนและนานาชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจทางศิลปวฒันธรรมกบัประเทศสมาชกิ

อาเซยีนและนานาชาติ

คร ัง้ 2 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละความสาํเรจ็ในการ

เผยแพร่ความรู ้ความเขา้ใจ ในการปกป้อง คุม้ครอง

ความเป็นเอกลกัษณข์องมรดกวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.8656       5.5330       5.5330       5.5330       5.5330       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. ประชาชนมีโอกาสเขา้ถงึองคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม

สามารถพฒันามรดกทางศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่มูลค่า

ทางเศรษฐกจิ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ :  จาํนวนกิจกรรมการพฒันา

มรดกศิลปวฒันธรรม อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์

และการใหบ้รกิารที่ไดม้าตรฐาน

กิจกรรม 8 8 13 13 13

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของประชาชนเขา้ถงึ

องคค์วามรูท้างมรดกศิลปวฒันธรรมและนาํไปต่อยอด

เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 431.0439 131.6165 336.8321 186.7250 26.5250     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -                -               

6. คนไทยมีจติสาํนึกและมีความจงรกัภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมที่คนไทยเขา้ร่วม

ถวายความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

กิจกรรม 3 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของประชาชนที่เขา้ร่วม

กิจกรรมเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรม

วงศานุวงศ ์มคีวามรกัและหวงแหน เทดิทูนสถาบนั 

และนอ้มนาํกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏบิตัิ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.8470      9.0000      9.0000      9.0000       9.0000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -                -               

7. ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตม้ีความรู ้

ความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในงานดา้นการอนุรกัษ์

มรดกศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิความรู ้

ความเขา้ใจในดา้นการอนุรกัษม์รดกศิลปวฒันธรรมใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กิจกรรม 11 8 8 8 8

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนที่เขา้ร่วม

กิจกรรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และใหค้วามร่วมมอืใน

งานดา้นการอนุรกัษม์รดกศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 61.0270     32.1500     3.1500      3.1500       3.1500      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -                -               

8. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวฒันธรรมมีศกัยภาพ

และมาตรฐานพรอ้มใหบ้รกิาร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ท่องเที่ยวทางมรดก

ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพใหไ้ด ้

มาตรฐานพรอ้มใหบ้รกิาร

แห่ง 104 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการ

พฒันาตามมาตรฐาน

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 952.8022 786.3853 318.5000 318.5000 -             

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -                -               

569



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

9. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลการ

นําเขา้และสง่ออกศิลปโบราณวตัถดุว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี่

รองรบัการทาํงานแบบ B2G

ระบบ 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระบบสามารถเชื่อมโยงและ

แลกเปลีย่นขอ้มลูกระบวนการทางโลจสิติกส ์ของระบบ

 NSW แบบ B2G ได ้

รอ้ยละ 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.5867       -              -              -              -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

10. ประชาชนเขา้ถงึองคค์วามรูด้า้นมรดกศิลปวฒันธรรม

 ผ่านระบบดิจทิลัและสามารถนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบสารสนเทศที่ไดร้บั

การพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารขอ้มลูดจิทิลัทาง

มรดกศิลปวฒันธรรม

ระบบ 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การใหบ้รกิาร

รอ้ยละ 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 127.8550 108.2490 98.2490      -              -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

11. การวจิยัดา้นมรดกศิลปวฒันธรรมมีคุณภาพและ

มาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนหวัขอ้การวจิยัที่ไดร้บัการ

เผยแพร่และนาํไปใชป้ระโยชน์

รายการ 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : การศึกษาวจิยัเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.6239       1.0200       1.0200       -              -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

12. เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและบรกิาร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ :  จาํนวนแหลง่ท่องเที่ยวทาง

มรดกศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพ

ใหไ้ดม้าตรฐานพรอ้มใหบ้รกิาร

แห่ง 47 24

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการ

พฒันาตามมาตรฐานและหลกัวชิาการ

รอ้ยละ 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 284.3350 223.2386 -              -              -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานยุทธศาสตร์ 2 107.2915    310.3071    160.2000    -              -              

1. โครงการ : โครงการศูนยส์รา้งสรรคแ์ละ

พฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย

2 107.2915      310.3071      160.2000      -                -                

รวมทัง้สิ้น 2 107.2915    310.3071    160.2000    -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  27,191,500  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  80,100,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 786,385,300                     

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 223,238,600                     

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 146,149,500                     

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 1,041,773,900                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 32,150,000                       

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 607,259,500                     

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลั 108,249,000                     

แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 1,020,000                        

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 637,184,500                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 862,678,000                  
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 631.4626     264.9119        1,145.6378     314.1585        185.4656        2,541.6364     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 631.4626     5.7219          -                 -                 -                 637.1845        

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสงัคม

-               259.1900        321.0110        1.1585          25.9000         607.2595        

ผลผลติที่ 1 : มรดกทางศิลปวฒันธรรม

ของชาติไดร้บัการอนุรกัษ์

             -            51.4964        192.5170                -             2.0000        246.0134 

ผลผลติที่ 2 : ศิลปวฒันธรรม ไดร้บั

การสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่

             -            53.0072          30.3956           0.6085           6.5000          90.5113 

ผลผลติที่ 3 : แหลง่เรยีนรู ้และแหลง่

ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

             -          154.6864          98.0984           0.5500          17.4000        270.7348 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมดิจทิลั

-               -                 -                 -                 108.2490        108.2490        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลู

เทคโนโลยดีจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรม

             -                  -                  -                  -          108.2490        108.2490 

4. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันา

นวตักรรม

-               -                 -                 -                 1.0200          1.0200          

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวจิยัดา้นมรดก

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             1.0200           1.0200 

5. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -               -                 107.2915        -                 38.8580         146.1495        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาความร่วมมอื

และเชือ่มโยง ดา้นศิลปวฒันธรรมกบัประเทศ

อาเซยีน

             -                  -                  -                  -             5.5330           5.5330 

โครงการที่ 2 : โครงการศูนยส์รา้งสรรคแ์ละ

พฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย

             -                  -          107.2915                -            24.3250        131.6165 

โครงการที่ 3 : โครงการเทดิทูนสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์

             -                  -                  -                  -             9.0000           9.0000 

6. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข

ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -                 29.0000         -                 3.1500          32.1500         

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุ

วฒันธรรมที่เขม้แขง็

             -                  -            29.0000                -             3.1500          32.1500 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

งบรายจา่ย

7. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยว

-               -                 467.9203        313.0000        5.4650          786.3853        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาแหลง่

ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการ

ท่องเที่ยว

             -                  -          308.9203        313.0000           0.5000        622.4203 

โครงการที่ 2 : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันา

พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้)

             -                  -          159.0000                -             4.9650        163.9650 

8. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค -               -                 220.4150        -                 2.8236          223.2386        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยว

มรดกโลก

             -                  -            68.5200                -                  -            68.5200 

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร ์ศาสนา และ

วฒันธรรม

             -                  -          103.3750                -             2.8236        106.1986 

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว

เชงินิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรม

             -                  -            13.9000                -                  -            13.9000 

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิและ

พฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

             -                  -             9.0000                -                  -             9.0000 

โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสรมิและ

พฒันาการท่องเทีย่วยุคก่อนประวตัิศาสตร์

             -                  -            13.6200                -                  -            13.6200 

โครงการที่ 6 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน

บรกิารและส่งเสรมิธุรกิจต่อเน่ืองในแหลง่

ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค

             -                  -            12.0000                -                  -            12.0000 
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

609.8189         637.1845         656.3000         675.9898         701.5934         

609.8189         637.1845         656.3000         675.9898         701.5934         

605.0223         631.4626         649.5649         668.2547         692.6783         

4.7966            5.7219            6.7351            7.7351            8.9151            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           637,184,500 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 637,184,500 บาท

1. งบบุคลากร 631,462,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 569,994,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 499,535,800           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 70,459,100            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 61,467,700            บาท

2. งบดําเนินงาน 5,721,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,721,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,228,000              บาท

(2) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 2,377,300              บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 116,600                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

51.4964      192.5170    -              2.0000       246.0134    

51.4964        192.5170      -                2.0000         246.0134      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000

 ( 590,432 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 219.4278       246.0134       53.4964        53.4964        53.4964        

ลา้นบาท 219.4278       246.0134       53.4964        53.4964        53.4964        

ลา้นบาท 40.4964        51.4964        51.4964        51.4964        51.4964        

ลา้นบาท 174.9314      192.5170      -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 4.0000         2.0000         2.0000         2.0000         2.0000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมรดกศิลปวฒันธรรม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ที่ไดร้บัการอนุรกัษ์

เชงิคุณภาพ : มรดกศิลปวฒันธรรมไดร้บั

การอนุรกัษอ์ย่างมมีาตรฐานตามหลกัวชิาการ

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สาํรวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน 

โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุและเอกสารจดหมายเหตุ

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                     607,259,500 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติไดร้บัการอนุรกัษ์                     246,013,400 

 เพือ่ใหม้รดกทางศิลปวฒันธรรมคงอยู่อย่างย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 246,013,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 51,496,400            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,728,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 6,223,900              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 4,068,700              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 233,200                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 11,280,500            บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 1,447,300              บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,676,700              บาท

(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,047,400              บาท

(9) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 454,300                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,768,400            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 19,723,300            บาท

(2) ค่าประปา 618,100                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 427,000                บาท

2. งบลงทุน 192,517,000           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 192,517,000           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 16,415,600            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 2,014,900              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 2,014,900              บาท

รวม 72 รายการ (รวม 419 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 721,200                บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 721,200                บาท

รวม 23 รายการ (รวม 48 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 930,900                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 930,900                บาท

รวม 19 รายการ (รวม 24 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 42,000                 บาท

(1) ครุภณัฑก่์อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 42,000                 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 81,600                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 81,600                 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑก์ารศึกษา 18,000                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 18,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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2.1.1.7 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 91,500                 บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 91,500                 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.8 ครุภณัฑโ์รงงาน 36,000                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 36,000                 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.9 ครุภณัฑส์าํรวจ 12,176,500            บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 10,376,500            บาท

รวม 17 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(2) เครื่องมอืสาํรวจธรณีฟิสกิส ์กองโบราณคดใีตน้ํา้ ตาํบลบางกะจะ 

อาํเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 1 ชดุ 1,800,000              บาท

2.1.1.10 ครุภณัฑด์นตรี 6,000                   บาท

(1) ครุภณัฑด์นตรีทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 6,000                   บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.11 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 297,000                บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 297,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 176,101,400           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคา

ต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 11,500,000            บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 11,500,000            บาท

รวม 4 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 153,151,400           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 126,651,400           บาท

รวม 27 รายการ (รวม 599 หน่วย)

(2) บูรณะวหิาร วดัทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

1 แห่ง 15,000,000            บาท

(3) บูรณะวหิารพระนาค วดัจกัรวรรดริาชาวาสวรมหาวหิาร แขวงจกัรวรรด ิ

เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร  1 แห่ง 11,500,000            บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 9,450,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 9,450,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหค้วามรูใ้นการดูแลทรพัยส์นิทางศิลปวฒันธรรม 2,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

53.0072      30.3956      0.6085       6.5000       90.5113      

53.0072        30.3956        0.6085         6.5000         90.5113        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 162

 ( 181 )

162 200 200 200

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 118.2235       90.5113        59.5072        59.5072        59.5072        

ลา้นบาท 118.2235       90.5113        59.5072        59.5072        59.5072        

ลา้นบาท 53.0072        53.0072        53.0072        53.0072        53.0072        

ลา้นบาท 57.1078        30.3956        -                -                -                

ลา้นบาท 0.6085         0.6085         -                -                -                

ลา้นบาท 7.5000         6.5000         6.5000         6.5000         6.5000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานทางศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บั

การสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่

เชงิคุณภาพ : ผลงานทางศิลปวฒันธรรมไดร้บั

การสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

รวมทัง้สิ้น

1. การสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ศิลปวทิยาการและมรดก

ทางศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ศิลปวฒันธรรม ไดร้บัการสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่                       90,511,300 

 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่า รกัหวงแหน และมสี่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครอง สบืทอด

ศิลปวฒันธรรมของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ศิลปวฒันธรรม ไดร้บัการสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ 90,511,300 บาท

1. งบดําเนินงาน 53,007,200            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,349,900            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 4,997,300              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,522,400              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,393,400              บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 5,338,200              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 17,760,900            บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 2,802,000              บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,946,700              บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 955,700                บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 701,000                บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 491,200                บาท

(11) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 441,100                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,657,300            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 9,852,800              บาท

(2) ค่าประปา 475,800                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 328,700                บาท

2. งบลงทุน 30,395,600            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 30,395,600            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 30,395,600            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 777,300                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 777,300                บาท

รวม 24 รายการ (รวม 92 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,368,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 868,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 20 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) สาํนกัการสงัคีต

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คนั 2,500,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 56,800                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 56,800                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,408,500              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 6,408,500              บาท

รวม 22 รายการ (รวม 190 หน่วย)
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2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 41,000                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 41,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 9,720,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 3,720,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) ระบบรอกมอเตอรไ์ฟฟ้าและฉากการแสดง โรงละครแห่งชาติ

ภาคตะวนัตกสุพรรณบุรี ตาํบลสนามชยั อาํเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 4 ชดุ 6,000,000              บาท

2.1.1.7 ครุภณัฑโ์รงงาน 204,600                บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 204,600                บาท

รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.1.8 ครุภณัฑด์นตรี 2,679,000              บาท

(1) ครุภณัฑด์นตรีทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 2,679,000              บาท

รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)

2.1.1.9 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 7,140,400              บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 7,140,400              บาท

รวม 30 รายการ (รวม 92 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 608,500                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 608,500                บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าบาํรุงสมาชิกสถาบนัระหว่างประเทศ 608,500                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 6,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัแสดงเพือ่ตอ้นรบัประมขุ อาคนัตุกะ 

หรือผูน้าํต่างประเทศ 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมกบัต่างประเทศ 6,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

154.6864    98.0984      0.5500       17.4000      270.7348    

137.7331      98.0984        0.5500         7.4000         243.7815      

16.9533        -                -                10.0000        26.9533        

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 239 239 239 239 239

 ( 254 )

แห่ง 18 18 20 20 20

 ( 11 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 246.6910       270.7348       172.0864       172.0864       172.0864       

ลา้นบาท 246.6910       270.7348       172.0864       172.0864       172.0864       

ลา้นบาท 154.6864      154.6864      154.6864      154.6864      154.6864      

ลา้นบาท 75.5101        98.0984        -                -                -                

ลา้นบาท 0.5000         0.5500         -                -                -                

ลา้นบาท 15.9945        17.4000        17.4000        17.4000        17.4000        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูต้าม

มาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่เรยีนรูแ้ละแหลง่

ศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บัการพฒันา

รวมทัง้สิ้น

1. จดักิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรยีนรูแ้ละ

แหลง่ศิลปวฒันธรรม

2. พฒันาระบบสารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  แหล่งเรยีนรู ้และแหล่งศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา                     270,734,800 

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่เรยีนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรมของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : แหล่งเรยีนรู ้และแหล่งศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 270,734,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 154,686,400           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 85,743,200            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 9,753,400              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 9,103,600              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,537,300              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 8,238,800              บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 270,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 27,275,700            บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 6,154,000              บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 9,034,300              บาท

(9) วสัดุก่อสรา้ง 2,096,600              บาท

(10) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,092,200              บาท

(11) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,720,300              บาท

(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 967,000                บาท

(13) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 68,943,200            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 49,157,900            บาท

(2) ค่าประปา 2,561,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,770,100              บาท

(4) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 15,453,300            บาท

2. งบลงทุน 98,098,400            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 98,098,400            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 35,169,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 17,018,900            บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 17,018,900            บาท

รวม 216 รายการ (รวม 1,501 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,831,900              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 2,851,900              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า

6,000 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 170 กิโลวตัต ์

แบบกระบะเททา้ย อทุยานประวตัิศาสตรศ์รีสชันาลยั  ตาํบลศรีสชันาลยั 

อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 1,980,000              บาท
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2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,515,600              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 5,515,600              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 385 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,672,600              บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,672,600              บาท

รวม 42 รายการ (รวม 136 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 273,400                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 273,400                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 38,000                 บาท

(1) ครุภณัฑก่์อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 38,000                 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,633,200              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 2,433,200              บาท

รวม 19 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้  

อทุยานประวตัิศาสตรเ์มอืงสงิห ์ ตาํบลสงิห ์อาํเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี 1 คนั 1,100,000              บาท

(3) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

อทุยานประวตัิศาสตรศ์รีสชันาลยั  ตาํบลศรีสชันาลยั อาํเภอศรีสชันาลยั 

จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 1,100,000              บาท

2.1.1.8 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 47,400                 บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 47,400                 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.1.9 ครุภณัฑโ์รงงาน 384,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 384,000                บาท

รวม 14 รายการ (รวม 28 หน่วย)

2.1.1.10 ครุภณัฑส์าํรวจ 196,400                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 196,400                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.11 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 557,600                บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 557,600                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 89 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 62,929,400            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,500,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 7,500,000              บาท
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2.1.2.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,000,000              บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 37,856,200            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 10,822,200            บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงและบาํรุงรกัษา อาคารหอสมดุแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000            บาท

(3) ปรบัปรุงหอสมดุแห่งชาตินครศรีธรรมราช ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 แห่ง 17,034,000            บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 15,573,200            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 950,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) พฒันาระบบไฟฟ้าใตด้นิศูนยร์าชการ หอสมดุแห่งชาติ

จงัหวดัสุพรรณบุรี เฉลมิพระเกียรติ ตาํบลสนามชยั 

อาํเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 แห่ง 14,623,200            บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 1,000,000              บาท

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

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 550,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 550,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายกิจกรรมเครือข่ายระดบัชาติดา้นการอนุรกัษแ์ละเผยแพร่

เอกสารมรดกภมูปิญัญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยแผนงาน

ความทรงจาํแห่งโลก 550,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 17,400,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการเรียนรูข้องหอสมดุแห่งชาติ 2,200,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศเฉพาะดา้นมรดกทางศิลปวฒันธรรม 10,000,000            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขภาวะวกิฤตการจดัเก็บและอนุรกัษห์นงัสอื

และวารสาร และหนงัสอืพมิพห์อสมดุแห่งชาติ (หอสมดุแห่งชาติส่วนกลาง

และส่วนภมูภิาค) 3,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการติดตามโบราณวตัถขุองไทยในต่างประเทศ 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างวฒันธรรมดา้นจดหมายเหตุ 1,200,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              108.2490    108.2490    

-                -                -                108.2490      108.2490      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 3

 ( 3 )

3 3 - -

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 - -

ลา้นบาท 347.8957       108.2490       98.2490        -                -                

ลา้นบาท 347.8957       108.2490       98.2490        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 347.8957      108.2490      98.2490        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนฐานขอ้มลูในรูปแบบดจิทิลั

เพือ่การใหบ้รกิารดา้นมรดกศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการพฒันา

ระบบสารสนเทศเพือ่การใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน 

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

1. พฒันาระบบการใหบ้รกิารดา้นมรดกศิลปวฒันธรรมในรูปแบบดจิทิลั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  554,393,700 

                  554,393,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลั                     108,249,000 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบขอ้มูลเทคโนโลยดีิจทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม

                    108,249,000 

 เพือ่เพิม่โอกาสใหป้ระชาชนใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละบรกิารดจิทิลั ใหเ้ขา้ถงึองคค์วามรูด้า้นมรดกศิลปวฒันธรรม

ของชาติไดง้า่ยขึ้น

 หน่วยงานภายในกรมศิลปากร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาระบบขอ้มูลเทคโนโลยดิีจทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ

 และวฒันธรรม 108,249,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 108,249,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพือ่ประชาชน 42,549,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการขอ้มลูแหลง่เรียนรูศิ้ลปวฒันธรรม

เพือ่ประชาชนผ่านเทคโนโลย ีAR Code QR Code และ Virtual Reality 20,000,000            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการหอ้งสมดุดจิทิลั หอสมดุแห่งชาติ 45,700,000            บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              1.0200       1.0200       

-                -                -                1.0200         1.0200         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 3 3 3 - -

 ( 1 )

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 - -

ลา้นบาท 0.6239         1.0200         1.0200         -                -                

ลา้นบาท 0.6239         1.0200         1.0200         -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 0.6239         1.0200         1.0200         -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหวัขอ้การศึกษาวจิยัดา้นมรดก

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : การศึกษาวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัองคค์วามรู ้ดา้นมรดกศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                     2,663,900 

                     2,663,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.4  แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม                        1,020,000 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการศึกษาวจิยัดา้นมรดกศิลปวฒันธรรม                        1,020,000 

 เพือ่อนุรกัษภ์มูปิญัญาและองคค์วามรูด้า้นดา้นศิลปะและวฒันธรรม รวมถงึสรา้งสรรค ์พฒันาและ บรหิารจดัการความรู ้

ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ใหม้คุีณภาพและมาตรฐาน

 พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติในพื้นทีเ่ป้าหมาย, กลุม่วทิยาศาสตรเ์พือ่การอนุรกัษ ์กองโบราณคด ีหมู่บา้นผลติกระดาษสา 

อาํเภอสนักาํแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ และอาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั, สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ 

คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศิลปากร, แหลง่เตาปราสาทเมอืงสงิห ์กาญจนบุร ีและแหลง่โบราณคดใีนทอ้งที่ 

อาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรรีมัย์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศึกษาวจิยัดา้นมรดกศิลปวฒันธรรม 1,020,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,020,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวเิคราะหเ์สน้ใยธรรมชาติและดิ้นโลหะในงานหตัถศิลป์ 

ประเภทผา้และเครื่องแต่งกายสมยัรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่1 – รชักาลที ่7 

ในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 120,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษารูปแบบภาชนะดนิเผาเพือ่บรรจภุณัฑใ์นวฒันธรรมเขมร 750,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัเพือ่ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพของกระดาษจาก

ตน้ปอสาทีจ่ะนาํมาใชก้บัการอนุรกัษโ์บราณวตัถ ุศิลปวตัถปุระเภทกระดาษ 150,000                บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              5.5330       5.5330       

-                -                -                5.5330         5.5330         

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 2 1 1 1 1

 ( 1 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 12.8614        5.5330         5.5330         5.5330         5.5330         

ลา้นบาท 12.8614        5.5330         5.5330         5.5330         5.5330         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 12.8614        5.5330         5.5330         5.5330         5.5330         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ของการส่งเสรมิ เผยแพร่

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมในการส่งเสรมิ เผยแพร่

                    34,993,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิความร่วมมอืและแลกเปลีย่นความรูด้า้นศิลปวฒันธรรม 

โบราณคด ีโบราณวตัถใุนอาเซยีน

                    146,149,500 

8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยง ดา้นศิลปวฒันธรรม

กบัประเทศอาเซียน

                       5,533,000 

 - เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญัของประชาคมอาเซยีน ในมติิทางศิลปะ

   และวฒันธรรม  

 - เพือ่พฒันาศูนยป์ฏบิตัิการโบราณคดใีตน้ํา้ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นองคค์วามรูใ้นอาเซยีน

 กรมศิลปากร และพื้นที่ดาํเนินการของศูนยป์ฏบิตัิการโบราณคดใีตน้ํา้

                    34,993,400 

8.5  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาความรว่มมือและเช่ือมโยง ดา้นศิลปวฒันธรรม

กบัประเทศอาเซียน 5,533,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,533,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิการของศูนยโ์บราณคดใีตน้ํา้อาเซยีน 5,533,000              บาท
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บาท

8.5.2.1   วตัถปุระสงค์

8.5.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ    7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              107.2915    -              24.3250      131.6165    

-                107.2915      -                24.3250        131.6165      

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 8

 ( 5 )

8 8 8 8

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 90 90 90

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 900.8466       131.6165       336.8321       186.7250       26.5250        

ลา้นบาท 900.8466       131.6165       336.8321       186.7250       26.5250        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 828.9694      107.2915      310.3071      160.2000      -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 71.8772        24.3250        26.5250        26.5250        26.5250        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละกิจกรรมการพฒันาที่เป็นประโยชน์

ต่อการแข่งขนั และสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการพฒันามรดก 

ศิลปวฒันธรรม อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์

และการใหบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนแหลง่มรดกศิลปวฒันธรรม อตุสาหกรรม

สรา้งสรรค ์และการบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน

8.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการศูนยส์รา้งสรรคแ์ละพฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย                     131,616,500 

  - พฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเที่ยวและแหลง่เรยีนรู ้เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

  - เผยแพร่อตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์เพือ่ประโยชนใ์นการแข่งขนั และสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ

 สาํนกัศิลปากรที่ 1 - 12

                1,582,545,200 

                1,582,545,200 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยส์รา้งสรรคแ์ละพฒันาอตุสาหกรรม

วฒันธรรมไทย 131,616,500 บาท

1. งบลงทุน 107,291,500           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 107,291,500           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 107,291,500           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,191,500            บาท

(1) ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลงักลางเก็บโบราณวตัถุ

ศิลปวตัถ ุตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 แห่ง 27,191,500            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 239,400,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 62,101,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,191,500            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 150,107,100           บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 80,100,000            บาท

(1) จดัสรา้งพพิธิภณัฑสถานงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  1 แห่ง 80,100,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 400,500,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,100,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,200,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,200,000           บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 24,325,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเสริมสรา้งใหพ้พิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

เป็นแหลง่เรียนรู ้ 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมดา้นนาฏดุริยางคศิลป์ 9,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริการและอาํนวยความสะดวก

แก่นกัท่องเทีย่ว สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 6,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแสดงแสง - เสยีง เพือ่เสริมสรา้งความรูด้า้นประวตัิศาสตร์

และส่งเสริมการท่องเทีย่วอทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั 

อทุยานประวตัิศาสตรศ์รีสชันาลยั และอทุยานประวตัิศาสตรก์าํแพงเพชร 1,800,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปถวายงานดา้นนาฏศิลป์และดนตรีในต่างประเทศ 525,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการจดันิทรรศการพเิศษแลกเปลีย่นโบราณวตัถไุทย - สาธารณรฐั

เกาหลี 2,000,000              บาท
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บาท

8.5.3.1   วตัถปุระสงค์

8.5.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              9.0000       9.0000       

-                -                -                9.0000         9.0000         

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ช่องทาง 3

( 4 )

2 3 3 3

รอ้ยละ 100

 ( 80 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 16.8470        9.0000         9.0000         9.0000         9.0000         

ลา้นบาท 16.8470        9.0000         9.0000         9.0000         9.0000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 16.8470        9.0000         9.0000         9.0000         9.0000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละช่องทาง

การเผยแพร่พระเกียรติคุณพระเจา้อยู่หวั 

และพระบรมวงศานุวงศ์

เชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามจงรกัภกัดแีละ

ตระหนกัในพระมหากรุณาธคุิณของพระเจา้อยู่หวั

และพระบรมวงศานุวงศ์

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

และพระบรมวงศานุวงศ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                       9,000,000 

 เพือ่สรา้งจติสาํนึกใหป้ระชาชนมคีวามจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์

 หน่วยงานในสงักดักรมศิลปากร

                    52,847,000 

                    52,847,000 

หน่วย:ลา้นบาท

8.5.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์
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โครงการ : โครงการเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

และพระบรมวงศานุวงศ์ 9,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

และพระบรมวงศานุวงศ์ 8,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษก์ารจดัเก็บหนงัสอื รูปภาพ แผนที ่ของใชส่้วนพระองค์

ในสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 1,000,000              บาท
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บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ    5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              29.0000      -              3.1500       32.1500      

-                10.0000        -                3.1500         13.1500        

-                19.0000        -                -                19.0000        

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 11 8 8 8 -

 ( 7 )

รอ้ยละ 100

 ( 80 )

100 100 100 -

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 -

ลา้นบาท 101.3840       32.1500        3.1500         3.1500         -                

ลา้นบาท 101.3840       32.1500        3.1500         3.1500         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 96.6700        29.0000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 4.7140         3.1500         3.1500         3.1500         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2563 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิใหเ้กิด

ความร่วมมอืทางสงัคมพหุวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ที่เขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

สามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

1. ส่งเสรมิพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

2. ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนาเพือ่สนัติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                  139,834,000 

                  139,834,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.6  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                       32,150,000 

8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง                       32,150,000 

 - เพือ่ส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัของประชาชนในพื้นที่ บนความหลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม 

 - เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมิการเกิดสงัคมพหุวฒันธรรมในพื้นที่

 - เพือ่สรา้งความเขา้ใจและการรบัรูแ้ก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งถงึการอยู่ร่วมกนัภายใตพ้หุวฒันธรรม

 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา
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โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 32,150,000 บาท

1. งบลงทุน 29,000,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 29,000,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 29,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 29,000,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 7,000,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) บูรณะหลงัคาคลุมโบราณสถานเมอืงโบราณยะรงั  ตาํบลยะรงั  

อาํเภอยะรงั  จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง 10,000,000            บาท

(3) บูรณะโบราณสถานวดัหงสาราม  ตาํบลท่าขา้ม  อาํเภอปานาเระ

จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง 12,000,000            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,150,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษค์มัภรีอ์ลั-กุรอานและศิลปวตัถ ุดว้ยวธีิการ

ทางวทิยาศาสตร์ 1,150,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและขยายฐานความรูเ้มอืงโบราณยะรงั จงัหวดัปตัตานี 1,500,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมจดัทาํตน้ฉบบัหนงัสอืพฒันาการ

ทางโบราณคดแีละประวตัิศาสตร ์3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 500,000                บาท
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ    7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              308.9203    313.0000    0.5000       622.4203    

-                308.9203      313.0000      0.5000         622.4203      

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 103

 ( 59 )

74 74 74 -

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 -

ลา้นบาท 2,899.3446    622.4203       313.5000       313.5000       -                

ลา้นบาท 2,899.3446    622.4203       313.5000       313.5000       -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 1,710.8993    308.9203      -                -                -                

ลา้นบาท 1,157.8653    313.0000      313.0000      313.0000      -                

ลา้นบาท 30.5800        0.5000         0.5000         0.5000         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บัการ

พฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยว

เชงิคุณภาพ :  แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

ตามมาตรฐาน

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

1. ปรบัปรุง พฒันา เสรมิสรา้งภาพลกัษณแ์หลง่ท่องเที่ยว

ทางศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                4,148,764,900 

                4,148,764,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.7  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว                     786,385,300 

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาแหล่งศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยว                     622,420,300 

 - เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและแหลง่เรยีนรูท้างดา้นมรดกศิลปวฒันธรรม ใหย้ ัง่ยนื ดาํรงคุณค่า

   และเอกลกัษณข์องความเป็นชาติ อนัจะนาํไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนืของชาติ 

 - เพือ่เพิม่ศกัยภาพ และสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดดีา้นการท่องเที่ยวแหลง่มรดกศิลปวฒันธรรม

 พื้นทีแ่หลง่เรยีนรูแ้ละแหลง่ท่องเที่ยวดา้นมรดกศิลปวฒันธรรมที่สาํคญัของประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งศิลปวฒันธรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ทางการท่องเที่ยว 622,420,300 บาท

1. งบลงทุน 308,920,300           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 308,920,300           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 308,920,300           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 307,084,300           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 194,542,100           บาท

รวม 32 รายการ (รวม 767 หน่วย)

(2) บูรณะพลบัพลามหาเจษฎาบดนิทร ์แขวงสาํราญราษฎร ์เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 18,000,000            บาท

(3) ปรบัปรุงและพฒันาหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดช ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 แห่ง 31,342,200            บาท

(4) จดัแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทองอยุธยา พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

เจา้สามพระยา ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรีอยุธยา

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   1 แห่ง 30,000,000            บาท

(5) อนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงศรีมโหสถ ตาํบลโคกปีบ อาํเภอศรีมโหสถ

จงัหวดัปราจนีบุรี 1 แห่ง 10,200,000            บาท

(6) บูรณะและปรบัปรุงอาคารศาลากลางหลงัเก่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

จนัทบุรี ตาํบลวดัใหม ่อาํเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 1 แห่ง 23,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,836,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,836,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงนิอดุหนุน 313,000,000           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 313,000,000           บาท

(1) เงนิอดุหนุนบูรณะและปรบัปรุงภมูทิศันโ์บราณสถาน 313,000,000           บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 500,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจจดัทาํขอ้มลูแหลง่โบราณคด ีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์

ในพื้นทีภ่าคตะวนัตกของประเทศไทย สาํนกัศิลปากรที ่1 ราชบุรี 500,000                บาท
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บาท

8.7.2.1   วตัถปุระสงค์

8.7.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.7.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.7.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              159.0000    -              4.9650       163.9650    

-                159.0000      -                4.9650         163.9650      

8.7.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหลง่ 1 1 1 1 -

 ( 1 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 -

ลา้นบาท 546.7544       163.9650       5.0000         5.0000         -                

ลา้นบาท 546.7544       163.9650       5.0000         5.0000         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 532.0100      159.0000      -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 14.7444        4.9650         5.0000         5.0000         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : แหลง่โบราณสถานที่ไดร้บัการปรบัปรุง

ซ่อมแซม บูรณะตามมาตรฐาน

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน 

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่โบราณสถานทีไ่ดร้บั

การปรบัปรุง ซ่อมแซม บูรณะ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวงับวรสถานมงคล

8.7.2  โครงการที่ 2 :  โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้)                     163,965,000 

 เพือ่อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) ซึง่เป็นพื้นที่ประวตัิศาสตรท์ี่สาํคญัแห่งกรุงรตันโกสนิทร์

 พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                  720,719,400 

                  720,719,400 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล

(วงัหนา้) 163,965,000 บาท

1. งบลงทุน 159,000,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 159,000,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 159,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 149,000,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 14,000,000            บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) อนุรกัษแ์ละเคลือ่นยา้ยโบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุเพือ่พฒันาการจดัแสดง

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 15,000,000            บาท

(3) พฒันาการจดัแสดงอาคารประพาสพพิธิภณัฑ ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 50,000,000            บาท

(4) ปรบัปรุงภมูทิศัน ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000            บาท

(5) พฒันาการจดัแสดงพระทีน่ ัง่อศิราวนิิจฉยั พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

1 แห่ง 10,000,000            บาท

(6) พฒันาการจดัแสดงอาคารมหาสุรสงิหนาท พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

พระนคร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 50,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 10,000,000            บาท

(1) พฒันาระบบไฟฟ้าและระบบปรบัอากาศ  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 4,965,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์พระราชวงับวรสถานมงคล 

(วงัหนา้) 4,965,000              บาท
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บาท

บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค์

8.8.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)

8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              68.5200      -              -              68.5200      

-                68.5200        -                -                68.5200        

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 15

 ( 2 )

10 - - -

รอ้ยละ 100 100 - - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 - - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 - - -

ลา้นบาท 63.6200        68.5200        -                -                -                

ลา้นบาท 63.6200        68.5200        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 63.6200        68.5200        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

ตามมาตรฐานและหลกัวชิาการ

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บัการ

พฒันาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

                  132,140,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและแหลง่เรยีนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดบัภาคเหนือ กลุม่มรดกโลก

                    223,238,600 

8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลก                       68,520,000 

 เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเที่ยวมรดกโลกและการบรกิาร

 จงัหวดัสุุโขทยั และจงัหวดักาํแพงเพชร

                  132,140,000 

8.8  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก 68,520,000 บาท

1. งบลงทุน 68,520,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 68,520,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 68,520,000            บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 200,000                บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 200,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 68,320,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 19,800,000            บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) บูรณะและปรบัปรุงภมูทิศันก์ลุม่โบราณสถานวดัจรเขร้อ้ง (วดัจรเขร้อ้ง,

วดัตระพงัชา้งเผอืก, วดัตระพงักระดาน, วดัป่ามะมว่งตะวนัตก และวดัรา้ง 

ตต.26/1) อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั ตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั  1 แห่ง 10,000,000            บาท

(3) ปรบัปรุงภมูทิศันก์ลุม่โบราณสถานเขตอรญัญกิ อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั 

ตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั  1 แห่ง 10,000,000            บาท

(4) ปรบัปรุงและพฒันาพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ รามคาํแหง พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ รามคาํแหง ตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั  1 แห่ง 28,520,000            บาท
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บาท

8.8.2.1   วตัถปุระสงค์

8.8.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.8.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2563)
8.8.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-              103.3750    -              2.8236       106.1986    
-                103.3750      -                2.8236         106.1986      

8.8.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 24
 ( 4 )

8 - - -

รอ้ยละ 100 100 - - -
( 100 )

รอ้ยละ 100 100 - - -
( 100 )

รอ้ยละ 100
 ( 100 )

100 - - -

ลา้นบาท 139.7150     106.1986     -               -                -              
ลา้นบาท 139.7150       106.1986       -                -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 138.2178    103.3750    -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              
ลา้นบาท 1.4972       2.8236       -               -                -              
ลา้นบาท -              -              -               -                -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตามมาตรฐานและหลกัวชิาการ
เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน
เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการ
พฒันาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่
เชงิคุณภาพ : แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรยีนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่
เชื่อมโยงการท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคกลาง

8.8.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร ์ศาสนา และ
วฒันธรรม

                    106,198,600 

 เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม ตามวถิชีวีติ

 จงัหวดัลพบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ีจงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา และจงัหวดัเพชรบรุี

                  245,913,600 
                  245,913,600 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัศิาสตร ์

ศาสนา และวฒันธรรม 106,198,600 บาท

1. งบลงทุน 103,375,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 103,375,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 103,375,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 103,375,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 32,467,000            บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) อนุรกัษแ์ละพฒันาวดัภเูขาทอง ตาํบลภเูขาทอง อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 35,524,000            บาท

(3) บูรณะอโุบสถหลงัเก่า วดักุฏ ิตาํบลท่าแรง้ อาํเภอบา้นแหลม 

จงัหวดัเพชรบุรี   1 แห่ง 10,384,000            บาท

(4) อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถาน วดัใหญ่นครชมุน ์ตาํบลนครชมุน์

อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  1 แห่ง 10,000,000            บาท

(5) บูรณะซ่อมแซมวหิาร วดัพระพทุธไสยาสน ์(วดัพระนอน) 

ตาํบลคลองกระแชง อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุรี  1 แห่ง 15,000,000            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,823,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาทางโบราณคดแีละอนุรกัษแ์หลง่เรือโบราณพนมสุรินทร์ 2,823,600              บาท
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บาท

8.8.3.1   วตัถปุระสงค์

8.8.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.8.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)

8.8.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              13.9000      -              -              13.9000      

-                13.9000        -                -                13.9000        

8.8.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 3

 ( 3 )

3 - - -

รอ้ยละ 100 100 - - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 - - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 - - -

ลา้นบาท 10.0000        13.9000        -                -                -                

ลา้นบาท 10.0000        13.9000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 10.0000        13.9000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตามมาตรฐานและหลกัวชิาการ

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บัการ

พฒันาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

เชงิคุณภาพ : แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาการท่องเที่ยวเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก

8.8.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรม 

และอารยธรรม

                      13,900,000 

 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวก เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และส่งเสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยวเชงิ

นิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรมภาคตะวนัออก

 จงัหวดัสระแกว้ และจงัหวดัปราจนีบุรี

                    23,900,000 

                    23,900,000 

606



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรม 

และอารยธรรม 13,900,000 บาท

1. งบลงทุน 13,900,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 13,900,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 13,900,000            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 13,900,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 13,900,000            บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
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บาท

8.8.4.1   วตัถปุระสงค์

8.8.4.2   สถานที่ดําเนินการ

8.8.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2563)

8.8.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              9.0000       -              -              9.0000       

-                9.0000         -                -                9.0000         

8.8.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง - 1 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -                9.0000         -                -                -                

ลา้นบาท -                9.0000         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                9.0000         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตามมาตรฐานและหลกัวชิาการ

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บัการ

พฒันาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

เชงิคุณภาพ : แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและแหลง่เรยีนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่

เชือ่มโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสีานใต)้

8.8.4  โครงการที่ 4 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต้                        9,000,000 

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

 จงัหวดับุรรีมัย์

                     9,000,000 

                     9,000,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทยีวอารยธรรม 9,000,000 บาท

1. งบลงทุน 9,000,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000              บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 9,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 9,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

8.8.5.1   วตัถปุระสงค์

8.8.5.2   สถานที่ดําเนินการ

8.8.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)

8.8.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              13.6200      -              -              13.6200      

-                13.6200        -                -                13.6200        

8.8.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 2

 ( 2 )

1 - - -

รอ้ยละ 100 100 - - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 - - -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100

(100)

100 - - -

ลา้นบาท 36.0000        13.6200        -                -                -                

ลา้นบาท 36.0000        13.6200        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 36.0000        13.6200        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตามมาตรฐานและหลกัวชิาการ

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บัการ

พฒันาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

เชงิคุณภาพ : แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและแหลง่เรยีนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่

เชือ่มโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

8.8.5  โครงการที่ 5 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวตัิศาสตร์                       13,620,000 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วยุคก่อนประวตัิศาสตร์

 จงัหวดัขอนแก่น

                    49,620,000 

                    49,620,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว

ยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์ 13,620,000 บาท

1. งบลงทุน 13,620,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 13,620,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 13,620,000            บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 13,620,000            บาท

(1) จดัตัง้อทุยานประวตัิศาสตรโ์นนเมอืง ตาํบลชมุแพ อาํเภอชมุแพ 

จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 13,620,000            บาท
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บาท

8.8.6.1   วตัถปุระสงค์

8.8.6.2   สถานที่ดําเนินการ

8.8.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2563)

8.8.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              12.0000      -              -              12.0000      

-                12.0000        -                -                12.0000        

8.8.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง - 1 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -                12.0000        -                -                -                

ลา้นบาท -                12.0000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                12.0000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตามมาตรฐานและหลกัวชิาการ

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บัการ

พฒันาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

่ ้ ่เชงิคุณภาพ : แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและแหลง่เรยีนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดบัภาคใต ้

8.8.6  โครงการที่ 6 :  โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและสง่เสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

                      12,000,000 

 เพือ่ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิาร และส่งเสรมิธุรกิจต่อเน่ืองในแหลง่ท่องเทีย่วที่มชีือ่เสยีงของภาคใหเ้ป็น

แหลง่สรา้งรายไดข้องภาคอย่างย ัง่ยนื

 จงัหวดันครศรธีรรมราช

                    12,000,000 

                    12,000,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและสง่เสรมิธุรกจิต่อเน่ือง

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค 12,000,000 บาท

1. งบลงทุน 12,000,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 12,000,000            บาท

(1) บูรณะวหิารธรรมศาลา วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 แห่ง 12,000,000            บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

761,753,700 730,829,900 

กระทรวงวฒันธรรม

กรมสง่เสรมิวฒันธรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

19,000,000 19,000,000 

ภายในปี 2565 เป็นองคก์รหลกัทีส่่งเสรมิคุณค่าความเป็นไทยอย่างย ัง่ยนื

1. ส่งเสรมิ และสนบัสนุนใหค้นในสงัคมมค่ีานิยมทีเ่หมาะสม

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการศึกษาและวจิยั รวมท ัง้การนาํทนุทางวฒันธรรมไปใชใ้นการเพิม่คุณค่า

และมลูค่าทางสงัคมและเศรษฐกจิ

3. สรา้งโอกาสและเพิม่ขดีความสามารถของชมุชนและเครอืขา่ยทางวฒันธรรมสู่สงัคมเขม้แขง็

4. ส่งเสรมิและพฒันาแหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรมใหม้ศีกัยภาพ

5. ส่งเสรมิ และกาํกบัดูแลงานภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

(1) ผลสมัฤทธิ์ : คนไทยมคุีณธรรม จรยิธรรม 

เขา้ใจการปฏบิตัตินตามค่านิยม ความเป็นไทย

- ตวัชี้วดั : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มกีจิกรรม

การปฏบิตัตินทีส่ะทอ้นการมคุีณธรรมจรยิธรรมเพิม่ขึ้น

(เทยีบจากฐาน 22 กจิกรรม)

รอ้ยละ 5

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 780.7537        749.8299        726.6483        654.0589        662.6414        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 761.7537        730.8299        707.6483        635.0589        643.6414        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.0000         19.0000         19.0000         19.0000         19.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 19.0000         19.0000         19.0000         19.0000         19.0000         

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 118.5613 124.7061 131.8364 139.3945 147.4062 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท

2. ประชาชนมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน

และร่วมกจิกรรมทางวฒันธรรมที่สรา้งความภาคภมูิใจ

เสรมิสรา้งค่านิยมที่พงึประสงคใ์นอตัลกัษณ์

ของวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนและ

หน่วยงานทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการดาํเนินงาน

และร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม

คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนเกิดจติสาํนึก

และความภาคภมูใิจในการดาํเนินงานทางวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 340.6974 324.2458 311.6098 231.4623 232.0331 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.0000         19.0000         19.0000         19.0000         19.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 19.0000         19.0000         19.0000         19.0000         19.0000         

3. องคค์วามรูท้างวฒันธรรมสรา้งความเขม้แข็ง

ดา้นสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัที่ไดร้บั

การส่งเสรมิและสนบัสนุนในการถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ที่มศีกัยภาพทางวฒันธรรม

เรื่อง 10 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของงานวจิยั

ทีส่ามารถนาํไปต่อยอดเชงิลกึหรอืนาํไปใชป้ระโยชน์

ไดอ้ย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.7040        5.0400        5.0400        5.0400        5.0400        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. การใหบ้รกิารแหล่งเรยีนรูแ้ละสนบัสนุนองคก์ร

เครอืข่ายใหม้ีสว่นร่วมในการอนุรกัษส์บืสานมรดก

ภมูิปญัญาทางวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : มรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม

ไดร้บัการรณรงคเ์ผยแพร่ในระดบัทอ้งถิน่ 

และระดบัชาติและระดบันานาชาติ

ลกัษณะ 6 6 6 6 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนท ัง้ในและต่างประเทศ

ที่เกิดความภาคภมูใิจในมรดกภมูปิญัญา

ทางวฒันธรรมของไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 294.9910     276.8380     259.1621     259.1621     259.1621     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ีสว่นร่วม

ในการสบืสาน สรา้งสรรคศิ์ลปะ วฒันธรรมและ

เกดิการอยู่ร่วมกนับนความหลากหลายทางวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตม้สี่วนร่วมในการสบืสานสรา้งสรรค์

ทางศิลปะและวฒันธรรม

คน 15,000 -               -               -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจในการอยู่ร่วมกนับนความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.8000        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานพื้นฐาน 4 93.5473      91.5635      11.4160      -              -              

1. ผลผลติ : แหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรมไดร้บั

การพฒันาและเผยแพร่

4 93.5473       91.5635       11.4160       -                -                

รวมทัง้สิ้น 4 93.5473      91.5635      11.4160      -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  67,200,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  26,347,300  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 124,706,100                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 606,123,800                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 324,245,800                     

แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 5,040,000                        

แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม 276,838,000                     

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 123.5135     122.1423        93.8448         182.6169        208.7124        730.8299        

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 123.5135     1.1926          -                 -                 -                 124.7061        

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสงัคม

-               120.9497        93.8448         97.2260         12.2253         324.2458        

ผลผลติที่ 1 : มรดกภมูปิญัญาทาง

วฒันธรรมไดร้บัการเชดิชูและสบืสาน

             -             5.4771           0.3477                -                  -             5.8248 

ผลผลติที่ 2 : ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ

ค่านิยม และสบืทอดประเพณี

และภมูปิญัญาทอ้งถิน่

             -            32.5440           3.4264          81.9100                -          117.8804 

ผลผลติที่ 3 : แหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม

ไดร้บัการพฒันาและเผยแพร่

             -            82.9286          90.0707          15.3160          12.2253        200.5406 

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยั

และพฒันานวตักรรม

-               -                 -                 5.0400          -                 5.0400          

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุน

การวจิยัทางวฒันธรรม

             -                  -                  -             5.0400                -             5.0400 

4. แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยม

และวฒันธรรม

-               -                 -                 80.3509         196.4871        276.8380        

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้ง

ภาพลกัษณค์วามเป็นไทยสู่สากล

             -                  -                  -            47.5509          85.1833        132.7342 

โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งจติสาํนึก

ค่านิยม และอตัลกัษณค์วามเป็นไทย

             -                  -                  -            32.8000        111.3038        144.1038 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

118.5613         124.7061         131.8364         139.3945         147.4062         

118.5613         124.7061         131.8364         139.3945         147.4062         

117.5923         123.5135         130.6438         138.2019         146.2136         

0.9690            1.1926            1.1926            1.1926            1.1926            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           124,706,100 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอื่น

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 124,706,100 บาท

1. งบบคุลากร 123,513,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 120,525,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 112,777,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,748,300              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,987,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,192,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,192,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,088,400              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 99,000                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 5,200                   บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.4771       0.3477       -              -              5.8248       

4.4728         -                -                -                4.4728         

1.0043         0.3477         -                -                1.3520         

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 2

 ( 2 )

2 2 2 2

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 67.9460        5.8248         5.4771         5.4771         5.4771         

ลา้นบาท 67.9460        5.8248         5.4771         5.4771         5.4771         

ลา้นบาท 5.6560         5.4771         5.4771         5.4771         5.4771         

ลา้นบาท -                0.3477         -                -                -                

ลา้นบาท 62.2900        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                     324,245,800 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  มรดกภมูิปญัญาทางวฒันธรรมไดร้บัการเชิดชูและสบืสาน                        5,824,800 

 เพือ่ใหอ้งคก์รเครอืข่ายทางวฒันธรรมและประชาชนไดร้บัขอ้มลูและมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิและเผยแพร่

การเชดิชูและสบืสานมรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม และการยกย่องเชดิชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

เชงิปรมิาณ : มกีารส่งเสรมิเผยแพร่ยกย่องเชดิชูเกียรติ

ศิลปินแห่งชาติ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. คดัเลอืก ประกาศและยกย่องศิลปินแห่งชาติ

2. สนบัสนุน เชดิชู และสบืสานมรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเกิดความรู ้

ความเขา้ใจในวฒันธรรมและมรดกภมูปิญัญาของไทย

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : มรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรมไดร้บัการเชิดชูและสบืสาน 5,824,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,477,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,477,100              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 426,900                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 256,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 708,100                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 665,100                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 20,000                  บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,600,000              บาท

(7) ค่ารบัรองและพธิกีาร 578,100                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 595,900                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 124,000                บาท

(10) วสัดงุานศิลป์ 503,000                บาท

2. งบลงทนุ 347,700                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 347,700                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 347,700                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 347,700                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 347,700                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

32.5440      3.4264       81.9100      -              117.8804    

14.0856        -                81.9100        -                95.9956        

18.4584        3.4264         -                -                21.8848        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 150,000

 ( 150,000 )

150,000 150,000 150,000 150,000

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 117.0219       117.8804       114.4540       114.4540       114.4540       

ลา้นบาท 117.0219       117.8804       114.4540       114.4540       114.4540       

ลา้นบาท 34.3119        32.5440        32.5440        32.5440        32.5440        

ลา้นบาท -                3.4264         -                -                -                

ลา้นบาท 82.7100        81.9100        81.9100        81.9100        81.9100        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ประชาชนไดร้บัขอ้มลูและมสี่วนร่วม

ในการส่งเสรมิและเผยแพร่ค่านิยมและประเพณี

และภมูปิญัญาทอ้งถิน่

เชงิคุณภาพ : ประชาชนที่เขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามเขา้ใจ

และพงึพอใจ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนองคก์รเครอืข่ายทางวฒันธรรมเพือ่สบืทอด

ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

2. ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสือ่และสถานประกอบกิจการ

ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิค่านิยม และสบืทอดประเพณี                     117,880,400 

 เพือ่ใหอ้งคก์รเครอืข่ายทางวฒันธรรมและประชาชนไดร้บัขอ้มลูและมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิและเผยแพร่

ค่านิยมและประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิค่านิยม และสบืทอดประเพณี

และภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 117,880,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 32,544,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,544,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,107,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 7,197,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,618,400              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 4,926,500              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 198,500                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,523,300              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,222,600              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 3,014,200              บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 2,325,300              บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,310,000              บาท

(11) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 100,000                บาท

2. งบลงทนุ 3,426,400              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,426,400              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 25,800                  บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 25,800                  บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 25,800                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,400,600              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,400,600              บาท

3,400,600              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 81,910,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 81,910,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันาการดาํเนนิงานของเครอืข่าย

ทางวฒันธรรมท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 81,910,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

82.9286      90.0707      15.3160      12.2253      200.5406    

69.4621        -                0.3160         6.1693         75.9474        

11.3666        89.3066        15.0000        6.0560         121.7292      

2.0999         0.7641         -                -                2.8640         

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 110,000

( 110,000 )

110,000 110,000 110,000 110,000

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 174.7295       219.5406       210.6787       130.5312       131.1020       

ลา้นบาท 155.7295       200.5406       191.6787       111.5312       112.1020       

ลา้นบาท 81.2483        82.9286        83.4463        83.9899        84.5607        

ลา้นบาท 39.1541        90.0707        80.6911        -                -                

ลา้นบาท 20.3231        15.3160        15.3160        15.3160        15.3160        

ลา้นบาท 15.0040        12.2253        12.2253        12.2253        12.2253        

ลา้นบาท 19.0000        19.0000        19.0000        19.0000        19.0000        

ลา้นบาท 19.0000        19.0000        19.0000        19.0000        19.0000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่ัายงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรู ้

ทางวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรู ้

และเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมมคีวามเขา้ใจ

และพงึพอใจ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

2. พฒันาแหลง่เรยีนรู ้บุคลากรและใหบ้รกิารทางวฒันธรรม

3. การส่งเสรมิและสนบัสนุนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  แหล่งเรยีนรูท้างวฒันธรรมไดร้บัการพฒันาและเผยแพร่                     200,540,600 

 เพือ่ใหอ้งคก์รเครอืข่ายทางวฒันธรรมและประชาชนไดร้บัขอ้มลูและมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิและเผยแพร่

การพฒันาแหลง่เรยีนรูโ้อกาสและเขา้ถงึขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละแหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : แหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรมไดร้บัการพฒันาและเผยแพร่ 200,540,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 82,928,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,323,600             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 49,968,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,175,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 650,300                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(4) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,057,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 2,270,500              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 575,300                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,035,000              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 29,955,300             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,225,500              บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,275,200              บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,235,000              บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 2,430,300              บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 452,600                บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000                  บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 40,000                  บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 110,000                บาท

(17) วสัดคุอมพวิเตอร์ 199,900                บาท

(18) วสัดกุารเกษตร 270,000                บาท

(2) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 10,354,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,643,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,354,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,872,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,416,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 22,605,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 17,300,000             บาท

(2) ค่าประปา 1,269,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,500,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 636,000                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,900,000              บาท

627



2. งบลงทนุ 90,070,700             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,070,700             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 6,878,100              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 6,114,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 82,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) ระบบระบายความรอ้น หอประชมุใหญ่ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

พรอ้มตดิตัง้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 6,032,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 764,100                บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 764,100                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 81 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 83,192,600             บาท

2.1.2.1 ค่าควบคมุงาน 573,000                บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 573,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ค่าควบคมุงานปรบัปรงุหออคัรศิลปิน ตาํบลคลองหา้ 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 รายการ 573,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,864,600              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 573,000                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,291,600              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 82,619,600             บาท

(1) ปรบัปรงุภมูทิศัน ์ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 67,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 104,981,400           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,060,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 67,200,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,721,400             บาท

(2) ปรบัปรงุหออคัรศิลปิน ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี1 รายการ 15,419,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 77,097,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,419,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,678,100             บาท
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3. งบเงนิอดุหนุน 15,316,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,316,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุสมาชกิสถาบนัระหวา่งประเทศ 316,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนส่งเสรมิการดาํเนนิงานแหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม 15,000,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 12,225,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการวฒันธรรมสมัพนัธ์ 6,169,300              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการเปิดศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย

เป็นแหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม 6,056,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-               -               5.0400        -               5.0400        

-                -                5.0400          -                5.0400          

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 70

 ( 70 )

10 10 10 10

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 29.4540        5.0400          5.0400          5.0400          5.0400          

ลา้นบาท 29.4540        5.0400          5.0400          5.0400          5.0400          

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 29.4540        5.0400          5.0400          5.0400          5.0400          

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเหน็ประโยชน์

จากองคค์วามรูข้องผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตังิาน

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

และสนบัสนุนในการถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ

ทางวฒันธรรม

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

1. องคค์วามรูท้างวฒันธรรม สรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

 ทัว่ประเทศ

                    49,614,000 

                    49,614,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันานวตักรรม                        5,040,000 

8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสง่เสริม สนับสนุนการวิจยัทางวฒันธรรม                        5,040,000 

 เพือ่สรา้งและพฒันางานวจิยัในการนาํไปใชป้ระโยชน ์ต่อยอดและถ่ายทอดองคค์วามรู ้ 

เกิดการพฒันาดา้นวฒันธรรมอย่างย ัง่ยนืใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมทีอ่ดุมไปดว้ยภูมปิญัญา

กา้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิ สนับสนุนการวจิยัทางวฒันธรรม 5,040,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,040,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,040,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนส่งเสรมิการวจิยัทางวฒันธรรม 5,040,000              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              47.5509      85.1833      132.7342    

-                -                34.6759        51.9838        86.6597        

-                -                12.8750        33.1995        46.0745        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 15

 ( 24 )

10 10 10 10

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม

ที่ไดร้บัการประกาศขึ้นบญัชมีรดกภมูปิญัญา

ทางวฒันธรรมของชาติ

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเหน็คุณค่า

และประโยชนข์องกิจกรรมเผยแพร่มรดกภมูปิญัญา

ทางวฒันธรรมสู่สากล

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

รวมทัง้สิ้น

1. จดักิจกรรมเสรมิสรา้งภาพลกัษณท์างวฒันธรรม

และนาํความเป็นไทยสู่สากล ดว้ยการนาํศิลปวฒันธรรม

และมรดกภมูปิญัญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ

2. ประกาศขึ้นบญัชมีรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                  868,068,300 

8.4  แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม

                  868,068,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

                    276,838,000 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ความเป็นไทยสูส่ากล                     132,734,200 

 เพือ่ใหอ้งคก์รเครอืข่ายทางวฒันธรรมและประชาชนไดร้บัขอ้มลูและมสีว่นร่วมในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์

ทางวฒันธรรม และการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและมรดกภมูปิญัญาไทยในต่างประเทศ

 ท ัว่ประเทศและต่างประเทศ

632



เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 390.1592       132.7342       115.0583       115.0583       115.0583       

ลา้นบาท 390.1592       132.7342       115.0583       115.0583       115.0583       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 77.7250        47.5509        29.8750        29.8750        29.8750        

ลา้นบาท 312.4342      85.1833        85.1833        85.1833        85.1833        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ความเป็นไทยสูส่ากล 132,734,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 47,550,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 47,550,900             บาท

1) เงนิอดุหนุนการสบืทอดและจดัทาํคลงัขอ้มลู ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ

และรกัษามรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม พ.ศ. 2559 12,875,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนชมุชนวฒันธรรมไทยสรา้งเสรมิเศรษฐกจิ 15,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนในการร่วมเป็นเจา้ภาพจดัการประกวดดนตรแีละมารช์ชิง่อารท์

ชงิแชมป์โลก 2020 19,675,900             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 85,183,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กบัศิลปินแห่งชาติ 8,400,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการสรา้งรายไดแ้ก่ศิลปิน นกัแสดงพื้นบา้น 

ชมุชนเจา้ของมรดกภมูปิญัญา 11,983,800             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการพฒันาแหลง่เรยีนรูแ้ละแหลง่ท่องเทีย่ว

ทางวฒันธรรม 31,600,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการส่งเสรมิการดาํเนนิงานมรดกภมูปิญัญา

ทางวฒันธรรม 33,199,500             บาท
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              32.8000      111.3038    144.1038    

-                -                32.8000        111.3038      144.1038      

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 9

 ( 18 )

3 3 3 3

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 551.9436       144.1038       144.1038       144.1038       144.1038       

ลา้นบาท 551.9436       144.1038       144.1038       144.1038       144.1038       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 3.6200         -                -                -                -                

ลา้นบาท 101.8900      32.8000        32.8000        32.8000        32.8000        

ลา้นบาท 446.4336      111.3038      111.3038      111.3038      111.3038      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

                1,128,358,800 

เงนิงบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดักิจกรรมเสรมิสรา้งค่านิยม อตัลกัษณไ์ทยและความเป็นไทย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : กิจกรรมที่สบืทอดประเพณี 

วฒันธรรมอตัลกัษณ ์และความเป็นไทย

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามพงึพอใจ

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสรมิการอนุรกัษฟ้ื์นฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของไทย

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

8.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสรา้งจติสาํนึก ค่านิยม และอตัลกัษณ์ความเป็นไทย                     144,103,800 

 เพือ่ใหอ้งคก์รเครอืข่ายทางวฒันธรรมและประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการสรา้งจติสาํนึก ค่านิยม อตัลกัษณ ์

และความเป็นไทย

 ท ัว่ประเทศ

                1,128,358,800 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสรา้งจติสาํนึก ค่านิยม และอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 144,103,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 32,800,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,800,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการจดัแสดงโขน ดนตร ีศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรติ 30,000,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนการรณรงคส์่งเสรมิค่านยิมความเป็นไทย 2,800,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 111,303,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ค่านยิมและความเป็นไทย 86,303,800             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการเทดิพระเกยีรตสิถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ 12,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการพฒันาดา้นดนตรแีละการแสดง

เพือ่เทดิพระเกยีรตสิถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ 13,000,000             บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1,359,316,800                1,282,267,000                
-   -   

1. จดัการศึกษาดา้นนาฏศิลป์ ดุรยิางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทศันศิลป์ ระดบัพื้นฐานวชิาชพี
ถงึวชิาชพีช ัน้สูงทีม่คีุณภาพ เป็นทีย่อมรบัระดบัชาตแิละนานาชาติ

2. สรา้งงานวจิยั งานสรา้งสรรค ์งานนวตักรรม ทีเ่ป็นองคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม
อย่างมคีุณค่าแก่สงัคม

3. ใหบ้รกิารวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมแก่ทอ้งถิน่ ชมุชน และสงัคม
4. อนุรกัษ ์พฒันา สบืสาน และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสูป่ระชาคมอาเซยีนและนานาชาติ
5. จดัการแสดงดา้นนาฏศิลป์ ดุรยิางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทศันศิลป์ เพือ่เทดิทูนสถาบนั
หลกัของชาตแิละสง่เสรมิความเป็นไทยในระดบัชาตแิละนานาชาติ

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ เป็นสถาบนัจดัการศึกษาช ัน้นาํดา้นนาฏศิลป์ ดนตร ีคีตศิลป์ และทศันศิลป์
       ในระดบัชาต ิและเป็นศูนยก์ลางความร่วมมอืในระดบันานาชาต ิภายในปี พ.ศ. 2564

กระทรวงวฒันธรรม
สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

- ตวัชี้วดั : นกัเรยีน นกัศึกษาทีส่าํเร็จการศึกษา
ดา้นนาฏศิลป์  ดนตร ีและทศันศิลป์

คน 12,285

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : 1. นกัเรยีน นกัศึกษาไดส้บืสาน
นาฏศิลป์ ดนตร ีและทศันศิลป์ ใหเ้ป็นศิลปวฒันธรรม
ประจาํชาตอิย่างย ัง่ยนืสบืไป



ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

(2) ผลสมัฤทธิ์ : 2. ประชาชนกลุม่เป้าหมาย สามารถเขา้ถงึ
และนาํองคค์วามรูด้า้นนาฏศิลป์ ดนตร ีและทศันศิลป์
ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัและเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึองคค์วามรู ้
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตร ีและทศันศิลป์

คน 46,230
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,359.3168   1,282.2670   1,036.0745   864.2059    883.4681    
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,359.3168   1,282.2670   1,036.0745   864.2059    883.4681    
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              
1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 569.3378   578.6834   604.1220   631.1940  659.4843  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู ้มีทกัษะ 
และมีความรกัในงานบรกิารดา้นศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนนกัศึกษาผูส้าํเร็จการศึกษา คน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ครัง้ 295 295 295 295 295
- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาเป็นผูม้ี
ความรูค้วามสามารถตามเกณฑม์าตรฐานเป็นทีย่อมรบัระดบัชาติ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 94.0481    100.5181   99.9681    99.9681   99.9681   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              
3. สง่เสรมิงานวิจยั ดา้นศิลปวฒันธรรมมีคณุค่าเป็นท่ียอมรบั
ท ัง้ในระดบัชาติหรอืนานาชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลการวจิยัดา้นศิลปวฒันธรรม เรือ่ง 18 23 18 18 18
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.8427      2.8340      2.8340      2.8340    2.8340    
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              
4. ประชาชนมีความรู ้ความเขา้ใจยอมรบัความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมและโครงการแลกเปลีย่น
วชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมตามบนัทกึขอ้ตกลง MOU

ครัง้ 2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เด็กและเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
เลน่เครื่องดนตรไีทยไดค้นละ

ชิ้น 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเรยีนรู ้
และเขา้ใจความเป็นไทย

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 570.9322   482.1236   213.2406   17.2000   17.2000   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              
5. พฒันาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวฒันธรรม 
เพื่อสรา้งคณุค่าทางสงัคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พฒันารูปแบบและเทคนิคการแสดง
ใหไ้ดม้าตรฐานและทนัสมยั

ชดุ 9 9 9 9 9

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.0000    10.0000    10.0000    10.0000   10.0000   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. ประชาชนมีความรูค้วามเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญั
ของประชาคมอาเซียน ในดา้นศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามรู ้
ความเขา้ใจ และตระหนกัถงึความสาํคญัของประชาคมอาเซยีน 
ในดา้นศิลปวฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ -             80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -             9.2000      10.0000    10.0000   10.0000   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              
7.  นกัเรยีนระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานไดร้บัโอกาสศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ตามสทิธ์ิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการศึกษาตามสทิธทิีก่าํหนดไว ้

คน 10,700 9,290 8,500 8,000 7,500

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 91.6957    72.8798    69.8817    66.9817   63.9817   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              
8. พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ใหมี้คณุภาพมาตรฐาน
และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรู ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นกัเรยีน นกัศึกษา ในสงักดั
สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ไดร้บัการศึกษาทีม่คีุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน
ดา้นศิลปวฒันธรรมเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.4322    20.0000    20.0000    20.0000   20.0000   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              
9. นกัเรยีน นกัศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู ้
ความเขา้ใจตระหนกัถึงความสาํคญัและการมีสว่นรว่ม
ในการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : กลุม่เป้าหมายมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ตระหนกัถงึความสาํคญั และมสี่วนร่วมในการป้องกนัและ
ต่อตา้นการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0281      6.0281      6.0281      6.0281    -           
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -              -              
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานยุทธศาสตร์ 7 172.7758    196.0406    -              -              -              

1. โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้
ทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม

7 172.7758      196.0406      -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 7 172.7758    196.0406    -              -              -              

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  141,035,800  บาท
2. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  31,740,000  บาท

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

697,555,500                 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 92,879,800                       

6,028,100                        

แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 2,834,000                        

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 6,028,100                    

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 501,323,600                     

เงนินอก 
งบประมาณ

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

          หน่วย : ลา้นบาท 
ปีงบประมาณ

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 578,683,400                 
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 100,518,100                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 575.6942     40.7823         465.1236        104.3548        96.3121         1,282.2670     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 575.6942     2.9892          -                 -                 -                 578.6834        
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

-               37.7931         -                 31.4750         31.2500         100.5181        

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษา
ดา้นศิลปวฒันธรรม

             -            28.9587                -            27.5000           8.1300          64.5887 

ผลผลติที ่2 : การบรกิารสงัคม              -             8.8344                -             3.9750          23.1200          35.9294 
3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจยัและ
พฒันานวตักรรม

-               -                 -                 -                 2.8340          2.8340          

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัทางการศึกษา
ดา้นศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.8340           2.8340 

4. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงั
ทางสงัคม

-               -                 465.1236        -                 36.2000         501.3236        

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาความร่วมมอื
และเชื่อมโยงดา้นศิลปวฒันธรรมกบั
ประเทศอาเซยีน

             -                  -                  -                  -             5.0000           5.0000 

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
วฒันธรรมสรา้งสรรค ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ในการแขง่ขนั

             -                  -                  -                  -            10.0000          10.0000 

โครงการที ่3 : โครงการส่งเสรมิภาพลกัษณ์
ทางวฒันธรรมและนาํความเป็นไทยสู่สากล

             -                  -                  -                  -             5.8000           5.8000 

โครงการที ่4 : โครงการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้
ทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม

             -                  -          465.1236                -                  -          465.1236 

โครงการที ่5 : โครงการส่งเสรมิเด็กไทย
เลน่ดนตร ีคนละ 1 ชิ้น

             -                  -                  -                  -             6.2000           6.2000 

โครงการที ่6 : โครงการมหกรรม
ศิลปวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ดนตร ีคีตศิลป์ 
และทศันศิลป์ สู่นานาชาติ

             -                  -                  -                  -             9.2000           9.2000 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 575.6942     40.7823         465.1236        104.3548        96.3121         1,282.2670     

งบรายจา่ย

5. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาค
ทางการศึกษา

-               -                 -                 72.8798         20.0000         92.8798         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -            72.8798                -            72.8798 

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา
ทกัษะผูเ้รยีนดา้นนาฏศิลป์ ดนตร ีคีตศีลป์ 
และทศันศิลป์ทีส่อดคลอ้งกบัทกัษะ
ในศตวรรษที ่21

             -                  -                  -                  -            15.5000          15.5000 

โครงการที ่3 : โครงการการพฒันาศกัยภาพ
ผูส้อนในยุคไทยแลนด ์4.0

             -                  -                  -                  -             4.5000           4.5000 

6. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ

-               -                 -                 -                 6.0281          6.0281          

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งจติสาํนึกใหม้ี
ความซือ่สตัยส์ุจรติดว้ยมติทิางวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             6.0281           6.0281 
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
569.3378       578.6834       604.1220       631.1940         659.4843        
569.3378         578.6834         604.1220         631.1940         659.4843         
566.3859       575.6942       601.6004       628.6724         656.9627        

2.9519          2.9892          2.5216          2.5216            2.5216           
-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  
-                 -                 -                 -                   -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          578,683,400 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอื่น
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 578,683,400 บาท
1. งบบคุลากร 575,694,200         บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 531,117,400         บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 517,745,500         บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,371,900           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 44,576,800           บาท
2. งบดาํเนินงาน 2,989,200            บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,989,200            บาท
(1) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 135,600              บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยั / สถาบนัฯ 990,000              บาท
(3) ค่าเช่าบา้น 432,000              บาท
(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,359,000            บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 72,600                บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
28.9587       -             27.5000     8.1300      64.5887     
23.9587         -               27.5000       8.1300        59.5887       
5.0000           -               -               -              5.0000        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 3,900 4,000 4,000 4,000 4,000
( 3,800 )

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 58.5781       64.5887     64.5887     64.5887      64.5887     
ลา้นบาท 58.5781         64.5887       64.5887       64.5887      64.5887       
ลา้นบาท 25.3681       28.9587     28.9587     28.9587      28.9587     
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท 25.0800       27.5000     27.5000     27.5000      27.5000     
ลา้นบาท 8.1300         8.1300      8.1300       8.1300        8.1300      
ลา้นบาท -                -             -              -               -             

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                  100,518,100 
8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม                    64,588,700 

1. การจดัการศึกษาวชิาชพีเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรม ระดบัอดุมศึกษา

 ใหก้ารศึกษาและส่งเสรมิวชิาการตัง้แต่ระดบัพื้นฐานถงึวชิาชพีข ัน้สูง ดา้นนาฏศิลป์ ดุรยิางคศิลป์ ช่างศิลป์ 
ท ัง้ไทยและสากล รวมท ัง้ศิลปวฒันธรรมระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิคุณภาพ : สถานศึกษาทีผ่่านเกณฑค์ุณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด
เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน

2. ส่งเสรมิและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ดา้นศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 64,588,700 บาท
1. งบดาํเนินงาน 28,958,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,112,300           บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,098,000            บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600            บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,398,500            บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,662,800            บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 547,400              บาท
(6) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 1,500,000            บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 400,000              บาท
(8) วสัดุสาํนกังาน 1,000,000            บาท
(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000            บาท
(10) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 200,000              บาท
(11) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,000,000            บาท
(12) วสัดุการเรียนการสอน 400,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,846,400           บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 6,064,500            บาท
(2) ค่าประปา 1,811,900            บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 650,000              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 1,320,000            บาท
(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 3,000,000            บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 27,500,000           บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 27,500,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนในการพฒันาคุณภาพชีวติของนกัเรียน นกัศึกษาทีเ่ป็นเดก็ เยาวชน 
คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 6,000,000            บาท
2) เงนิอดุหนุนในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก 4,500,000            บาท
3) เงนิอดุหนุนในการศึกษาสาํหรบันกัเรียนนกัศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 17,000,000           บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 8,130,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรมสู่มาตรฐานสากล 2,500,000            บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ 630,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 1,000,000            บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานกัเรียน นกัศึกษาใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
และตามอตัลกัษณข์องสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 2,000,000            บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริหารจดัการกาํลงัคนและพฒันาบคุลากรภาครฐั 2,000,000            บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
8.8344         -             3.9750      23.1200    35.9294     
8.8344           -               3.9750        23.1200      35.9294       

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คร ัง้ 295 295 295 295 295
( 290 )

รอ้ยละ 80
( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 35.4700       35.9294     35.3794     35.3794      35.3794     
ลา้นบาท 35.4700         35.9294       35.3794       35.3794      35.3794       
ลา้นบาท 8.3750         8.8344      8.2844       8.2844        8.2844      
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท 3.9750         3.9750      3.9750       3.9750        3.9750      
ลา้นบาท 23.1200       23.1200     23.1200     23.1200      23.1200     
ลา้นบาท -                -             -              -               -             

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ
ความเป็นไทย
เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน

งบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. จดับรกิารทางวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  การบรกิารสงัคม                    35,929,400 

 ใหบ้รกิารทางวชิาการตลอดจนส่งเสรมิ สบืสาน สรา้งสรรค ์ทะนุบาํรุงและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
อนัเป็นเอกลกัษณข์องชาต ิและศิลปวฒันธรรมทีห่ลากหลายของชมุชนทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การบริการสงัคม 35,929,400 บาท
1. งบดาํเนินงาน 8,834,400            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,971,900            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 373,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 66,500                บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,183,200            บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน 600,000              บาท
(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000              บาท
(6) วสัดุการเรียนการสอน 649,200              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,862,500            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 2,942,500            บาท
(2) ค่าประปา 1,600,000            บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 770,000              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 550,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,975,000            บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,975,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนในการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาผลงานสรา้งสรรคป์ระดษิฐ์
คิดคน้ทางศิลปวฒันธรรม 2,475,000            บาท
2) เงนิอดุหนุนในการจดัประกวดศิลปกรรมเดก็และเยาวชนแห่งชาติ 1,500,000            บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 23,120,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดันิทรรศการทางวชิาการและการแสดงทางดา้นศิลปวฒันธรรม 4,000,000            บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการจดัแสดงเพือ่ตอ้นรบัประมขุ อาคนัตกุะหรือผูน้าํต่างประเทศ 400,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการจดัการองคค์วามรูท้างศิลปวฒันธรรม 2,000,000            บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 1,000,000            บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ 2,000,000            บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งพฒันาทกัษะชีวตินกัศึกษาในศตวรรษที ่21 2,000,000            บาท
7) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชีพดา้นนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
และทศันศิลป์ 1,000,000            บาท
8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากร 4,000,000            บาท
9) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมวชิาการดา้นนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทศันศิลป์ 1,000,000            บาท
10) ค่าใชจ่้ายในการจดังานเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,720,000            บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-                -              -               2.8340      2.8340       
-                  -                -                 2.8340        2.8340         

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 50
( 50 )

50 50 50 50

รอ้ยละ 50
( 50 )

50 50 50 50

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 11.1720        2.8340        2.8340        2.8340        2.8340       
ลา้นบาท 11.1720        2.8340        2.8340        2.8340        2.8340       
ลา้นบาท -                -              -                -               -             
ลา้นบาท -                -              -                -               -             
ลา้นบาท -                -              -                -               -             
ลา้นบาท -                -              -                -               -             
ลา้นบาท 11.1720        2.8340       2.8340        2.8340        2.8340       
ลา้นบาท -                -              -                -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

เงนิงบประมาณ

1. วจิยัและนวตักรรมในการสรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่พือ่พฒันาศกัยภาพ
การอนุรกัษแ์ละจดัการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

เชิงคุณภาพ : การวจิยัที่แลว้เสร็จสามารถตีพมิพ ์
ระดบัชาติและนานาชาติ
เชิงคุณภาพ : การวจิยัที่สามารถกาํหนดแนวทาง
นาํไปต่อยอดเชิงลกึหรือนาํไปใชแ้กไ้ขปญัหา
การดาํเนินงานของหน่วยงาน

เชิงเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ที่กาํหนดไวใ้นแผน
เชิงตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ
รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                     22,508,000 
                    22,508,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

 สถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

8.3  แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม                       2,834,000 
8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการวจิยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม                       2,834,000 

 - เพือ่สนบัสนุนทุนการวจิยัดา้นศิลปวฒันธรรม 
 - เพือ่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยัสู่สาธารณชน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการวิจยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 2,834,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 2,834,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในงานวจิยัและนวตักรรมในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพือ่พฒันาศกัยภาพ
การอนุรกัษแ์ละจดัการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 2,834,000            บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-                -             -             5.0000      5.0000      
-                 -               -               5.0000        5.0000        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คร ัง้ 5
( 5 )

5 5 5 5

คน 60
( 60 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80
( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่
แลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมทางดา้นนาฏศิลป์ 
ดุรยิางคศิลป์ และทศันศิลป์

เชงิปรมิาณ : จาํนวน ศิลปิน คณาจารย ์ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา นกัเรยีนและนกัศึกษา ทีแ่ลกเปลีย่น
องคค์วามรูแ้ละประสบการณด์า้นศิลปะ/ศิลปิน ในอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : ความสาํเร็จในการเผยแพร่ความรู ้
ความเขา้ใจในเอกลกัษณแ์ละความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมของอาเซยีน

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน
เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    35,000,000 
                    35,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

 ประเทศไทย กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน

8.4  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม                  501,323,600 
8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาความรว่มมือและเช่ือมโยงดา้นศิลปวฒันธรรม
กบัประเทศอาเซียน

                    5,000,000 

 - เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งความร่วมมอืและความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัทางดา้นศิลปวฒันธรรมของประชาคมอาเซยีน 
 - เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งอตัลกัษณอ์าเซยีน 
 - เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนสรา้งเครอืขา่ยดา้นศิลปวฒันธรรม
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 15.0000       5.0000      5.0000       5.0000        5.0000      
ลา้นบาท 15.0000         5.0000        5.0000        5.0000        5.0000        
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท 15.0000       5.0000      5.0000       5.0000        5.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -               -             

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 5,000,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรมอาเซยีน 5,000,000            บาท

โครงการ : โครงการพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงดา้นศิลปวฒันธรรมกบัประเทศอาเซียน
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานที่ดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.4.2.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-                -             -             10.0000     10.0000     
-                 -               -               10.0000      10.0000       

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คร ัง้ 9
( 9 )

9 9 9 9

รอ้ยละ 80
( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 29.3000        10.0000     10.0000     10.0000       10.0000     
ลา้นบาท 29.3000          10.0000       10.0000       10.0000       10.0000       
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท 29.3000       10.0000     10.0000     10.0000      10.0000     
ลา้นบาท -                  -               -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : การดาํเนนิการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนนิงาน
      - งบลงทนุ

เชงิคณุภาพ : การแสดงศิลปวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการพฒันา
ไดร้บัการยอมรบัและนาํไปเผยแพร่ในเวทต่ีางๆ
ระดบัจงัหวดั ระดบัชาต ิและนานาชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันารูปแบบและเทคนคิการแสดงใหไ้ดม้าตรฐานและทนัสมยั

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : การแสดงศิลปวฒันธรรมดัง้เดมิ
ทีไ่ดร้บัการพฒันารูปแบบใหมท่นัสมยั

                    69,300,000 

8.4.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการสง่เสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขนั

                   10,000,000 

 เพือ่พฒันาการแสดง และเทคนคิการแสดงทางศิลปวฒันธรรมใหม้รูีปแบบทนัสมยัและไดม้าตรฐานสากล 
สามารถสรา้งคณุค่าทางสงัคมและเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ

 สถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

                    69,300,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 10,000,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันารูปแบบและเทคนิคการแสดงใหไ้ดม้าตรฐานและทนัสมยั 10,000,000           บาท

โครงการ : โครงการสง่เสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
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    5,800,000 บาท
8.4.3.1   วตัถปุระสงค์

8.4.3.2   สถานที่ดาํเนินการ

8.4.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)
8.4.3.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-                -             -             5.8000      5.8000       
-                 -               -               5.8000        5.8000        

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คร ัง้ 2
( 2 )

2 2 2 2

รอ้ยละ 80
( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 15.0000        5.8000       6.0000        6.0000        6.0000       
ลา้นบาท 15.0000          5.8000         6.0000         6.0000        6.0000         
ลา้นบาท -                 -               -               -              -               
ลา้นบาท -                 -               -               -              -               
ลา้นบาท -                 -               -               -              -               
ลา้นบาท 15.0000         5.8000        6.0000        6.0000        6.0000        
ลา้นบาท -                  -               -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : การดาํเนนิการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนนิงาน
      - งบลงทนุ

เชงิคณุภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเรยีนรู ้
และเขา้ใจความเป็นไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและนาํความเป็นไทยสู่สากล

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกจิกรรมและโครงการแลกเปลีย่น
วชิาการดา้นศิลปวฒันธรรม ตามบนัทกึขอ้ตกลง MOU

8.4.3  โครงการท่ี 3 :  โครงการสง่เสริมภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและนําความเป็นไทยสูส่ากล

 - เพือ่เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชนชาตไิทยใหเ้ป็นทีป่ระจกัษใ์นระดบัชาตแิละระดบัสากล 
 - เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้แนวคดิ และประสบการณ์ ทางดา้นศิลปวฒันธรรม ระหวา่งประเทศไทยและนานาประเทศ 
 - เพือ่ส่งเสรมิใหค้ณาจารยข์องสถาบนั ไดม้โีอกาสพฒันาความรูท้างวชิาการและประสบการณ์ทีห่ลากหลายเป็นสากล

 ประเทศไทย ประเทศในแถบเอเซยี ต่างประเทศ และสถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

                    38,800,000 
                    38,800,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
5,800,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 5,800,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมภาพลกัษณท์างวฒันธรรมและนาํความเป็นไทยสู่สากล 5,000,000            บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปถวายงานดา้นนาฏศิลป์และดนตรีในต่างประเทศ 800,000              บาท

โครงการ : โครงการสง่เสริมภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและนําความเป็นไทยสูส่ากล
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บาท
8.4.4.1   วตัถปุระสงค์

8.4.4.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2564)
8.4.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-                465.1236   -             -             465.1236   
-                 369.7191     -               -              369.7191     

-                 39.4174       -               -              39.4174       

-                 26.6170       -               -              26.6170       
-                 29.3701       -               -              29.3701       

8.4.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 18
( 18 )

18 18  -  -

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100  -  -

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100  -  -

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100  -  -

3. ส่งเสรมิสนบัสนุนการบรกิารทางสงัคม
4. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : แหลง่เรยีนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม
ทีไ่ดร้บัการพฒันาใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน
เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาเป็นผูม้คีวามรู ้
ความสามารถตามเกณฑม์าตรฐานเป็นทีย่อมรบัระดบัชาติ
เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน
เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

2. พฒันาอปุกรณท์างการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้ม
ระดบัอดุมศึกษา

8.4.4  โครงการท่ี 4 :  โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม                  465,123,600 

 เพือ่พฒันาสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ใหม้กีายภายและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัการเป็นแหลง่เรยีนรู ้
ทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม รวมท ัง้มอีปุกรณท์างการศึกษาทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพสาํหรบัการจดัการศึกษา
ดา้นศิลปวฒันธรรม

 สถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

                2,109,428,500 
                2,109,428,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาอปุกรณท์างการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้ม
ระดบัข ัน้พื้นฐาน
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 1,448.2643    465.1236    196.0406    -               -             
ลา้นบาท 1,448.2643      465.1236      196.0406      -               -               
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท 1,448.2643    465.1236   196.0406   -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -                -             -              -               -             

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งเรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 465,123,600 บาท
1. งบลงทนุ 465,123,600         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 465,123,600         บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 150,899,500         บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 12,518,300           บาท
(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 12,518,300           บาท
รวม 183 รายการ (รวม 3,137 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 26,617,000           บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 991,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 6,000 ซซี ี
หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 170 กโิลวตัต ์วทิยาลยันาฎศิลปสุโขทยั 
ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 1,920,000            บาท
(3) รถบรรทกุ 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 5,000 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตํา่กว่า  210 แรงมา้ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์
ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 1,980,000            บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ี
หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต ์วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์   
ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 1,288,000            บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ี
หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต ์วทิยาลยันาฏศิลป 
ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 คนั 1,288,000            บาท
(6) รถบสัปรบัอากาศ ขนาด 45 ทีน่ ัง่ คณะศิลปนาฏดุริยางค ์  
แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คนั 7,475,000            บาท
(7) รถบสัขนาด 32 ทีน่ ัง่ คณะศิลปวจิติร   ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม 1 คนั 4,200,000            บาท
(8) รถบสัปรบัอากาศ ขนาด 45 ทีน่ ัง่ คณะศิลปศึกษา   
แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คนั 7,475,000            บาท

1.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 29,370,400           บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 29,370,400           บาท
รวม 117 รายการ (รวม 1,390 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,124,600            บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,124,600            บาท
รวม 23 รายการ (รวม 115 หน่วย)
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1.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 21,331,300           บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 7,131,300            บาท
รวม 63 รายการ (รวม 207 หน่วย)

(2) ระบบเครื่องเสยีงเวทชีุดใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลป  
ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 3,500,000            บาท
(3) ระบบแสงสเีวทชีุดใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลป ตาํบลศาลายา 
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 2,000,000            บาท
(4) จอแอลอดีฉีายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พรอ้มระบบเสยีง
สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 8,700,000            บาท

1.1.1.6 ครุภณัฑก์ารเกษตร 65,100                บาท
(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 65,100                บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.1.7 ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,583,600            บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 3,383,600            บาท
รวม 44 รายการ (รวม 389 หน่วย)

(2) เครน รอกรางไฟฟ้า คณะศิลปวจิติร ตาํบลศาลายา 
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 1,200,000            บาท

1.1.1.8 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 77,500                บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 77,500                บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.9 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 10,053,600           บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 4,656,400            บาท
รวม 38 รายการ (รวม 149 หน่วย)

(2) เครื่องผสมสญัญาณเสยีงดจิติอล (Mixer) พรอ้มตดิตัง้ 
วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ตาํบลหายยา อาํเภอเมอืงเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,600,000            บาท
(3) ชุดอปุกรณร์ะบบเสยีงและระบบภาพสาํหรบัหอ้งประชุม พรอ้มตดิตัง้
สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 1,155,800            บาท
(4) ระบบแสงไฟเวทแีบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง
สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 2,641,400            บาท

1.1.1.10 ครุภณัฑโ์รงงาน 151,800              บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 151,800              บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)

1.1.1.11 ครุภณัฑก์ฬีา 762,200              บาท
(1) ครุภณัฑก์ฬีาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 762,200              บาท
รวม 16 รายการ (รวม 25 หน่วย)
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1.1.1.12 ครุภณัฑด์นตรี 25,291,300           บาท
(1) ครุภณัฑด์นตรีทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 19,998,800           บาท
รวม 99 รายการ (รวม 272 หน่วย)

(2) วงโยธวาทติ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ 
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 วง 5,292,500            บาท

1.1.1.13 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 50,500                บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 50,500                บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.14 ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม 409,600              บาท
(1) ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม
ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 409,600              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

1.1.1.15 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 18,492,700           บาท
(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 18,492,700           บาท
รวม 158 รายการ (รวม 843 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 314,224,100         บาท
1.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 19,800,000           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 19,800,000           บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,257,600           บาท
9,000,000            บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ก่อสรา้งอาคารชุด (บา้นพกัครู) ขนาด 12 ยูนิต วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์
ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง 18,257,600           บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 187,775,800         บาท
(1) ก่อสรา้งอาคารเกบ็เครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วสัดุอปุกรณ์
ประกอบการแสดง วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ตาํบลบา้นกลว้ย 
อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 หลงั 15,000,000           บาท
(2) ก่อสรา้งอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ชัน้ วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 หลงั 58,432,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 132,800,000      บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 2,656,000         บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,915,000        บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,797,000        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 58,432,000        บาท

           (1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท
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(3) ก่อสรา้งอาคารวทิยบริการ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง 
ตาํบลควนมะพรา้ว อาํเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง  1 หลงั 16,879,500           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,450,000        บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,700,000        บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,870,500        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,879,500        บาท

(4) ก่อสรา้งอาคารเรียนรวม วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุี 
ตาํบลวดัใหม่ อาํเภอเมอืงจนัทบรุี จงัหวดัจนัทบรุี 1 หลงั 45,827,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 101,895,000      บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,600,000        บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,379,000        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,827,400        บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,088,600        บาท

(5) ก่อสรา้งอาคารดุริยางคไ์ทย 5 ชัน้ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ตาํบลท่าเรือ อาํเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 หลงั 19,896,900           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,888,900        บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,896,900        บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,992,000        บาท

(6) ก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารเรียนรูศิ้ลปวฒันธรรม วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุี 
ตาํบลรัว้ใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี 1 หลงั 8,600,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,400,000        บาท

(7) ก่อสรา้งอาคารวทิยบริการ วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุี
ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 หลงั 11,600,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,600,000        บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,400,000        บาท

(8) ก่อสรา้งอาคารวทิยบริการ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
ตาํบลหายยา อาํเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 หลงั 11,540,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,700,000        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,540,000        บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,160,000        บาท
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1.1.2.4 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 15,317,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 15,317,000           บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.2.5 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,455,100           บาท
32,455,100           บาท

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)
1.1.2.6 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,259,000           บาท

7,259,000            บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงหอพกัหญงิ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา 
ตาํบลโคกกรวด อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 16,000,000           บาท

1.1.2.7 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 8,359,600            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 8,359,600            บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

           (1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

            (1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท
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บาท
8.4.5.1   วตัถปุระสงค์

8.4.5.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.5.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)
8.4.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-                -             -             6.2000      6.2000      
-                 -               -               6.2000        6.2000        

8.4.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ชิ้น 1
( 1 )

1 1 1 1

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 6.2000         6.2000      6.2000       6.2000        6.2000      
ลา้นบาท 6.2000           6.2000        6.2000        6.2000        6.2000        
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท 6.2000         6.2000      6.2000       6.2000        6.2000      
ลา้นบาท -                -             -              -               -             

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : เด็กและเยาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
สามารถใชเ้ครื่องดนตรไีทยได ้
เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน
เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : เด็กและเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
เลน่เครื่องดนตรไีทยไดค้นละ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิเด็กไทยเลน่ดนตรคีนละ 1 ชิ้น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    31,000,000 

8.4.5  โครงการท่ี 5 :  โครงการสง่เสรมิเด็กไทยเล่นดนตร ีคนละ 1 ช้ิน                     6,200,000 

 - เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน สามารถเลน่ดนตรไีทยได ้อย่างนอ้ยคนละ 1 ชิ้น 
 - เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครฐั ในการส่งเสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนรกัในศิลปวฒันธรรมไทยและทอ้งถิน่

 สถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

                    31,000,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสง่เสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ช้ิน 6,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 6,200,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเดก็ไทยเลน่ดนตรี คนละ 1 ชิ้น 6,200,000            บาท
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บาท

8.4.6.1   วตัถปุระสงค์

8.4.6.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2563 ถึง  ปี 2566)
8.4.6.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-                -              -              9.2000       9.2000       
-                  -               -                9.2000         9.2000         

8.4.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ประเทศ  - 8 9 9 9

การแสดง  - 20 20 20 20

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : ประเทศอาเซยีนที่ร่วมลงนาม (MOU) กบั
สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์มาเยี่ยมชมโครงการมหกรรม
ศิลปวฒันธรรมนานาชาติ ทางดา้นนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
และทศันศิลปะ

เชิงปริมาณ : การแสดงของศิลปิน คณาจารย ์ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา  และ
บุคคลภายนอกที่มาแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละ
ประสบการณด์า้นศิลปะใหก้บัประเทศที่ร่วมลงนาม 
(MOU) กบัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

เชิงคุณภาพ : ความสาํเร็จในการตอ้นรบัประเทศ
ที่ร่วมลงนามขอ้ตกลง (MOU) กบัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์
และการแสดงที่เผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจในเอกลกัษณ์
และความหลากหลายทางวฒันธรรมไทยไมน่อ้ยกวา่

8.4.6  โครงการท่ี 6 :  โครงการมหกรรมศิลปวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ 
และทศันศิลป์ สูน่านาชาติ

                      9,200,000 

 - เพือ่เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชนชาติไทยใหเ้ป็นที่ประจกัษใ์นกลุม่ประเทศที่ร่วมลงนาม (MOU) 
   กบัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 
 - เพือ่ส่งเสริมใหค้ณาจารย ์นกัเรียนและนกัศึกษาของสถาบนั ไดม้โีอกาสพฒันาความรูท้างวชิาการและประสบการณ์
   ที่หลากหลายเป็นสากล 
 - เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ี่แน่นแฟ้นกบัประเทศที่ร่วมลงนาม (MOU) กบัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

 สถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

                     39,200,000 
                     39,200,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. มหกรรมศิลปวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ 
สู่นานาชาติ
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ลา้นบาท -                9.2000       10.0000      10.0000       10.0000     
ลา้นบาท -                  9.2000         10.0000        10.0000       10.0000       
ลา้นบาท -                  -               -                -               -               
ลา้นบาท -                  -               -                -               -               
ลา้นบาท -                  -               -                -               -               
ลา้นบาท -                  9.2000         10.0000        10.0000       10.0000       
ลา้นบาท -                  -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชิงตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอุดหนุน

เชิงเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ที่กาํหนดไวใ้นแผน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการมหกรรมศิลปวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทศันศิลป์ สูน่านาชาติ 9,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 9,200,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมมหกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์และทศันศิลป์ สู่นานาชาติ 9,200,000            บาท
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     15  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2566)
8.5.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-                -             72.8798     -             72.8798     
-                 -               72.8798       -              72.8798       

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 10,700
( 9,500 )

9,290 8,500 8,000 7,500

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 894.8807      72.8798     69.8817     66.9817       63.9817     
ลา้นบาท 894.8807        72.8798       69.8817       66.9817       63.9817       
ลา้นบาท -                 -               -               -              -               
ลา้นบาท -                 -               -               -              -               
ลา้นบาท 894.8807        72.8798       69.8817       66.9817      63.9817       
ลา้นบาท -                 -               -               -              -               
ลา้นบาท -                  -               -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

1. สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
การศึกษาตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของผูป้กครองนกัเรยีนทีส่ามารถ
ลดค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

เชงิเวลา : การดาํเนนิการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                 1,168,605,600 
                 1,168,605,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

 สถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

8.5  แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา                    92,879,800 
8.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   72,879,800 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษาต่อโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายสาํหรบัค่าจดัการเรยีนการสอน ค่าหนงัสอื 
ค่าอปุกรณ์การเรยีน ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน และค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ทีภ่าครฐัสนบัสนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

72,879,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 72,879,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 72,879,800           บาท
1) ค่าจดัการเรียนการสอน 42,589,800           บาท
2) ค่าหนงัสอืเรียน 12,736,400           บาท
3) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 3,765,800            บาท
4) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 5,963,000            บาท
5) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 7,824,800            บาท

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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บาท

8.5.2.1   วตัถปุระสงค์

8.5.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2566)
8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-                -             -             15.5000    15.5000     
-                 -               -               15.5000      15.5000       

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80
( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80
( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

เชงิคุณภาพ : ผูเ้รยีนมทีกัษะ และผลสมัฤทธิ์การเรยีนรู ้
ดา้นภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดขีึ้นไป
เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน
เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
มผีลการทดสอบดา้นภาษา เทคโนโลย ีและวชิาการ
ผ่านเกณฑท์ีก่าํหนด

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การส่งเสรมิและพฒันาทกัษะผูเ้รยีนดา้นนาฏศิลป์ ดนตร ี
และคีตศิลป์ทีส่อดคลอ้งกบัศตวรรษที ่21

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูเ้รยีนท ัง้หมดไดร้บัการพฒันา
ทกัษะดา้นภาษา เทคโนโลยแีละวชิาการ

                  124,434,500 

8.5.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะผูเ้รยีนดา้นนาฏศิลป์ ดนตร ีคีตศีลป์ 
และทศันศิลป์ท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21

                   15,500,000 

 - เพือ่พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รยีน 
 - เพือ่พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
 - เพือ่พฒันาทกัษะทางวชิาการใหก้บัผูเ้รยีน 
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน 
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะ และทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

 สถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

                  124,434,500 
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 62.4345       15.5000     15.5000     15.5000      15.5000     
ลา้นบาท 62.4345         15.5000       15.5000       15.5000      15.5000       
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท 62.4345       15.5000     15.5000     15.5000      15.5000     
ลา้นบาท -                -             -              -               -             

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

งบประมาณ
ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

15,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 15,500,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาทกัษะผูเ้รียนดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทศันศิลป์ทีส่อดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษที ่21 15,500,000           บาท

โครงการ : โครงการสง่เสริมและพฒันาทกัษะผูเ้รียนดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศีลป์ 
และทศันศิลป์ที่สอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษที่ 21
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บาท
8.5.3.1   วตัถปุระสงค์

8.5.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2563 ถึง  ปี 2566)
8.5.3.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-                -              -               4.5000        4.5000       
-                  -               -                 4.5000          4.5000         

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : รอ้ยละของครู อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมทีกัษะในการจดัการเรียน
การสอน การสรา้งนวตักรรม การวดัและการประเมนิผล 
การทาํวจิยั และการสรา้งสื่อเทคโนโลยใีนการเรียนรู ้
ตามเกณฑท์ี่กาํหนด
มทีกัษะในการจดัการเรียนการสอน การสรา้งนวตักรรมเชิงคุณภาพ : ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
มทีกัษะในการจดัการเรียนการสอน การสรา้งนวตักรรม 
การวดั และการประเมนิผล การทาํวจิยั และการสรา้งสื่อ
เทคโนโลยใีนการเรียนรู ้และการพฒันาผูเ้รียนอยู่ใน
ระดบัดขีึ้นไป

เชิงเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ที่กาํหนดไวใ้นแผนน
เชิงตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

8.5.3  โครงการท่ี 3 :  โครงการการพฒันาศกัยภาพผูส้อนในยุคไทยแลนด ์4.0                          4,500,000 

 - เพือ่ส่งเสริมทกัษะการจดัการเรียนการสอน และสรา้งนวตักรรมทางการศึกษาใหแ้ก่ ครู อาจารย์
   และบุคลากรทางการศึกษา 
 - เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการวดั และการประเมนิผลทางการศึกษา และวจิยัทางการศึกษาใหแ้ก่ 
   ครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
 - เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีรา้งนวตักรรมทางการศึกษาใหแ้ก่ ครู อาจารยแ์ละบุคลากร
   ทางการศึกษา 
 -  เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพในการใหค้าํปรึกษาแนะแนวใหแ้ก่ ครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา

 สถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

                     18,000,000 
                     18,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การพฒันาศกัยภาพผูส้อนในยุคไทยแลนด ์4.0
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท -                4.5000       4.5000         4.5000          4.5000       
ลา้นบาท -                  4.5000         4.5000           4.5000          4.5000         
ลา้นบาท -                  -               -                 -                 -               
ลา้นบาท -                  -               -                 -                 -               
ลา้นบาท -                  -               -                 -                 -               
ลา้นบาท -                  4.5000         4.5000          4.5000          4.5000         
ลา้นบาท -                  -                -                 -                 -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการการพฒันาศกัยภาพผูส้อนในยุคไทยแลนด ์4.0 4,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 4,500,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูส้อนในยุคไทยแลนด ์4.0 4,500,000            บาท
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-                -             -             6.0281      6.0281      
-                 -               -               6.0281        6.0281        

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 6,000
 ( 6,000 )

6,000 6,000 6,000

รอ้ยละ 80
 ( 80 )

80 80 80

รอ้ยละ 100
 ( 100 )

100 100 100

รอ้ยละ 100
 ( 100 )

100 100 100

เชงิปรมิาณ : กลุม่เป้าหมายไดร้บัการรณรงค ์ส่งเสรมิ
ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและร่วมเป็นเครอืขา่ยการป้องกนั
และต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ

เชงิคุณภาพ : กลุม่เป้าหมายมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ตระหนกัถงึความสาํคญัและมสี่วนร่วมในการป้องกนั
และต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบไม่นอ้ยกวา่

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่าํหนดไวใ้นแผน
เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    30,644,400 
                    30,644,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสรา้งจติสาํนึกใหม้คีวามชื่อสตัยส์ุจรติดว้ยมติทิางวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

 สถานศึกษาในสงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

8.6  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ                     6,028,100 
8.6.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสรา้งจติสาํนึกใหมี้ความซ่ือสตัยส์จุรติดว้ยมิติทางวฒันธรรม                     6,028,100 

 - เพือ่ปรบักระบวนทศันใ์หม่ใหเ้กิดการสาํนึก และตระหนกัรูถ้งึปญัหาการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ทีจ่ะสรา้งความเสยีหาย
   อย่างมหาศาลใหแ้ก่ประเทศ 
- เพือ่เกิดความร่วมมอืระหวา่งกนัของสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์กบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการป้องกนัการเกิดปญัหา
  การทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
- เพือ่สรา้งเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงัการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ทีจ่ะนาํไปสู่การปราบปราม
  การทจุรติ
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 12.5601       6.0281      6.0281       6.0281        -             
ลา้นบาท 12.5601         6.0281        6.0281        6.0281        -               
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท -               -             -              -              -             
ลา้นบาท 12.5601       6.0281      6.0281       6.0281        -             
ลา้นบาท -                -             -              -               -             

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

หน่วยนบั
ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
6,028,100 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 6,028,100            บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งจติสาํนึกใหม้คีวามซือ่สตัยสุ์จริตภายในสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 6,028,100            บาท

โครงการ : โครงการสรา้งจติสาํนึกใหมี้ความซ่ือสตัยส์ุจริตดว้ยมิติทางวฒันธรรม
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

80

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชน และภาคีเครอืขา่ยศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมยั มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมสีว่นร่วมในกจิกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

- ตวัชี้วดั : ประชาชนและภาคีเครอืขา่ยศิลปวฒันธรรมร่วม
สมยัมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมสีว่นร่วมในกจิกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

-   -   

เป็นองคก์ารช ัน้นาํในการขบัเคลือ่นทนุทางวฒันธรรม สูก่ารเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างย ัง่ยนื

1. เผยแพร่และพฒันาองคค์วามรูใ้นการสรา้งสรรคง์านศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัสาขาวจิติรศิลป์และ
ประยุกตศิ์ลป์   2. นาํงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาเพิม่มลูค่าสนิคา้และบรกิาร

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

รอ้ยละ

กระทรวงวฒันธรรม
สาํนกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
269,684,000                   259,693,800                   

บาท



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 269.6840        259.6938       258.8363        260.5004        238.4709        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 269.6840        259.6938       258.8363        260.5004        238.4709        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. สนิคา้และบรกิารมีคุณค่าหรอืมูลค่าเพิม่ข้ึนจากการ

สรา้งสรรคโ์ดยศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั (บูท่องเที่ยว)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการพฒันา

สนิคา้และบรกิารใหม้คุีณค่าหรอืมลูค่าเพิม่ขึ้นจากการ

สรา้งสรรคโ์ดยศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

กิจกรรม 2 3 4 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

กิจกรรมการพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้คุีณค่าหรอื

มลูค่าเพิม่ขึ้นจากการสรา้งสรรคโ์ดยศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยั

รอ้ยละ 70 75 80 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.9500       20.0068       20.1353       20.1353       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สนิคา้และบรกิารมีคุณค่าหรอืมูลค่าเพิม่ข้ึนจากการ

สรา้งสรรคโ์ดยศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั (อตัลกัษณ์)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยัที่ไดร้บัการสรา้งสรรคโ์ดยใชอ้ตัลกัษณไ์ทย

และความเป็นไทย

ผลงาน 200 250 300 300 350

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

กิจกรรมการพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่

ส่งเสรมิอตัลกัษณค์วามเป็นไทย

รอ้ยละ 80 85 85 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 38.0000       35.5754       39.7852       39.7852       39.7852       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการเผยแพร่และ

พฒันา (สูส่ากล)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการเผยแพร่

แลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยสู่สากล

กิจกรรม 2 2 3 4 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

กิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมร่วม

สมยัไทยสู่สากล

รอ้ยละ 80 85 85 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.8000       24.3132       28.8000       28.8000       28.8000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการเผยแพร่และ

พฒันา (ถ่ายทอด)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการเผยแพร่

ถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

กิจกรรม 2 3 4 4 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

เผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยั

รอ้ยละ 80 80 85 85 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 49.2953       49.7495       50.2740       50.2740       52.5775       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการเผยแพร่และ

พฒันา (เพิม่คุณค่า)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการเพิม่คุณค่า

และมลูค่าของศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

กิจกรรม 1 1 2 2 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

กิจกรรมการเพิม่คุณค่าและมลูค่าของศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยั

รอ้ยละ 80 80 85 85 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 27.2330       27.6017       25.3283       25.3283       25.3283       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 25.6763       26.9197       32.0553       33.7194       35.4799       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการเผยแพร่และ

พฒันา (ภาคใต)้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ไดเ้ขา้ถงึกิจกรรมส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข

ภายใตค้วามแตกต่างทางวฒันธรรม

คน 600 600 600 600

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมี

ความรู ้ความเขา้ใจ และเหน็คุณค่าต่อการนาํมติิทาง

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาแกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละ 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.7500       5.9582        5.9582        5.9582        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการเผยแพร่และ

พฒันา (เทิดทูน)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการส่งเสรมิ

ศิลปะร่วมสมยัเพือ่เทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

กิจกรรม 4 5 5 6 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะร่วมสมยัเพือ่เทดิทูนสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์

รอ้ยละ 80 85 85 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.0000        8.0000        8.0000        8.0000        8.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการเผยแพร่และ

พฒันา (ท่องเที่ยว)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมภายในหอศิลป์ คร ัง้ 10 12 14 16 18

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

ดาํเนินกิจกรรมภายในหอศิลป์ร่วมสมยั

รอ้ยละ 80 85 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 66.9794       61.5693       48.5000       48.5000       48.5000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 0.5940       0.3936       0.3936       0.2296       -              

1. ผลผลติ : ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการ

ถ่ายทอดและพฒันา

1 0.5940         0.3936         0.3936         0.2296         -                

รวมทัง้สิ้น 1 0.5940       0.3936       0.3936       0.2296       -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  393,600  บาท

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 26,919,700                   

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 206,809,100                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 77,351,200                       

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 129,457,900                     

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 25,965,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,958,200                        

เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 20,006,800                       

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 26.0290       66.9685         30.3184         9.0000          127.3779        259.6938        

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 26.0290       0.8907          -                 -                 -                 26.9197         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสงัคม

-               66.0778         2.2734          9.0000          -                 77.3512         

ผลผลติที่ 1 : ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บั

การถ่ายทอดและพฒันา

             -            49.7495                -                  -                  -            49.7495 

ผลผลติที่ 2 : ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บั

การเพิม่คุณค่าและมลูค่า

             -            16.3283           2.2734           9.0000                -            27.6017 

3. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -               -                 28.0450         -                 101.4129        129.4579        

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการ

สรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การ

ท่องเที่ยว

             -                  -            28.0450                -            33.5243          61.5693 

โครงการที่ 2 : โครงการเทดิทูนสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์

             -                  -                  -                  -             8.0000           8.0000 

โครงการที ่3 : โครงการเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์

ไทยและความเป็นไทย

             -                  -                  -                  -            35.5754          35.5754 

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิภาพลกัษณ์

ทางวฒันธรรมและนาํความเป็นไทยสู่สากล

             -                  -                  -                  -            24.3132          24.3132 

4. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข

ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -                 -                 -                 5.9582          5.9582          

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุ

วฒันธรรมที่เขม้แขง็

             -                  -                  -                  -             5.9582           5.9582 

5. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยว

-               -                 -                 -                 20.0068         20.0068         

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

วฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนั

             -                  -                  -                  -            20.0068          20.0068 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

25.6763           26.9197           32.0553           33.7194           35.4799           

25.6763           26.9197           32.0553           33.7194           35.4799           

24.9754           26.0290           31.1646           32.8287           34.5892           

0.7009            0.8907            0.8907            0.8907            0.8907            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                            26,919,700 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 26,919,700 บาท

1. งบบคุลากร 26,029,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 21,988,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 21,988,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,040,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 890,700                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 890,700                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 744,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 139,500                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 7,200                   บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

49.7495      -                -               -              49.7495      

49.7495        -                  -                -                49.7495        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 20,300 21,000 22,000 23,000 24,000

 ( 20,000 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 90

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 49.2953        49.7495         50.2740        50.2740       52.5775        

ลา้นบาท 49.2953        49.7495         50.2740        50.2740       52.5775        

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 49.2953        49.7495         50.2740        50.2740       52.5775        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                      77,351,200 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการถ่ายทอดและพฒันา                      49,749,500 

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

1. การเผยแพร่องคค์วามรู ้และพฒันาแหลง่เรยีนรูท้างศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

 ประชาชนสามารถเขา้ถงึองคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

หน่วย:ลา้นบาท

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการ

ปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ

ใชจ่้ายงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการ

เผยแพร่ถ่ายทอดความรูด้า้นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในองคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัที่

ไดร้บัการเผยแพร่และถ่ายทอด

รวมทัง้สิ้น

      - งบดาํเนินงาน

งบประมาณ
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ผลผลติ : ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการถา่ยทอดและพฒันา 49,749,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 49,749,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,550,500             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 43,156,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 244,800                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 720,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 212,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 686,400                บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,528,800              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 139,500                บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 29,096,100             บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,372,300              บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิกีาร 630,000                บาท

(10) ค่าเบี้ยประกนั 1,550,600              บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 564,900                บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 189,500                บาท

(13) วสัดคุอมพวิเตอร์ 221,200                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์2 คนั 393,600                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,749,300              บาท

เงนิงบประมาณ 2,749,300              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 544,500                บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 393,600                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 393,600                บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 393,600                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 229,600                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,199,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,999,000              บาท

(2) ค่าประปา 35,000                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 85,000                  บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 120,000                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 3,960,000              บาท
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วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

16.3283      2.2734         9.0000        -              27.6017      

16.3283        2.2734           9.0000         -                27.6017        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เครอืขา่ย 170 180 190 200 220

 ( 220 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 27.2330        27.6017         25.3283        25.3283       25.3283        

ลา้นบาท 27.2330        27.6017         25.3283        25.3283       25.3283        

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 16.9839        16.3283         16.3283        16.3283       16.3283        

ลา้นบาท 1.2491         2.2734           -                -                -                

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบบุคลากร

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ

ใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนภาคีเครอืข่ายที่มสี่วนร่วมใน

กิจกรรมเพือ่การเพิม่คุณค่าและมลูค่าของ

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

เชงิคุณภาพ : ผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการ

เสรมิสรา้งคุณค่าและมลูค่า

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการ

ปฏบิตัิงาน

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุน ภาคีเครอืข่ายในการพฒันา และสรา้งสรรคง์าน

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการเพิม่คุณค่าและมูลค่า                      27,601,700 

 ภาคีเครอืข่ายศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัประโยชนท์างเศรษฐกิจและไดร้บัโอกาสในการเผยแพร่แลกเปลีย่นผลงานที่มี

คุณค่าและมลูค่ามากขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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ผลผลติ : ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการเพิม่คุณค่าและมูลค่า 27,601,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 16,328,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,520,700             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 500,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 144,900                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 868,100                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 138,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,104,000              บาท

(6) ค่ารบัรองและพธิกีาร 120,700                บาท

(7) ค่าภาษโีรงเรอืน 3,200,000              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 320,000                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 125,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,807,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,500,000              บาท

(2) ค่าประปา 50,000                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 137,600                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 120,000                บาท

2. งบลงทนุ 2,273,400              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,273,400              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,273,400              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,232,400              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,232,400              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 60 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส ์และโทรคมนาคม 1,001,000              บาท

(1) ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส ์และโทรคมนาคมทีม่รีาคา

ต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,001,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 40,000                  บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 40,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 9,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการพฒันาและส่งเสรมิศิลปะร่วมสมยั 9,000,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              28.0450       -               33.5243     61.5693      

-                28.0450         -                33.5243       61.5693        

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 160,000

(162,998)

170,000 175,000 180,000 185,000

รอ้ยละ 85

(85)

90 90 90 90

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 158.6444       61.5693         48.5000        48.5000       230.5000       

ลา้นบาท 158.6444       61.5693         48.5000        48.5000       230.5000       

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 63.0194        28.0450         13.0000        13.0000       195.0000      

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 95.6250        33.5243         35.5000        35.5000       35.5000        

ลา้นบาท -                -                  -                 -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนที่เขา้ร่วมกิจกรรม

การส่งเสรมิการสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยั

เพือ่การท่องเที่ยว

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเหน็คุณค่าของ

ศิลปะร่วมสมยัที่ไดร้บัการพฒันาเพือ่การท่องเที่ยว

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. การส่งเสรมิการสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  352,689,300 

                  352,689,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.3  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม                     129,457,900 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การท่องเที่ยว                      61,569,300 

 ประชาชนกลุม่เป้าหมายเหน็คุณค่าและมสี่วนร่วมในกิจกรรมการสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การท่องเที่ยว

 กรุงเทพมหานครและจงัหวดัในภมูภิาคต่างๆ
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61,569,300 บาท

1. งบลงทนุ 28,045,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,045,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 28,045,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,045,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบดจิทิลั เพือ่การบรหิารจดัการงานศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยั แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

1 ระบบ 3,045,000              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 25,000,000             บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 10,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) ผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของศิลปินร่วมสมยัทีไ่ดร้บัการยอมรบั

ในระดบันานาชาต ิหรอืศิลปินอาวโุส หรอืศิลปินแห่งชาต ิแขวงบวรนเิวศ 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 4 ชิ้น 15,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 33,524,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหอศิลป์ร่วมสมยัสู่ภมูภิาค 3,024,300              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหอศิลป์ร่วมสมยัราชดาํเนนิ 11,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติ 19,500,000             บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การท่องเที่ยว
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -                -               8.0000       8.0000       

-                -                  -                8.0000         8.0000         

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 55,000

(59,550)

55,500 56,000 56,500 57,000

รอ้ยละ 80

(80)

85 85 90 90

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 24.0000        8.0000           8.0000          8.0000         8.0000         

ลา้นบาท 24.0000        8.0000           8.0000          8.0000         8.0000         

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 24.0000        8.0000           8.0000         8.0000         8.0000         

ลา้นบาท -                -                  -                 -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนที่เขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่เทดิทูนสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเหน็คุณค่า

ของการมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยัเพือ่เทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การส่งเสรมิศิลปะร่วมสมยัเพือ่เทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์                        8,000,000 

 ประชาชนกลุม่เป้าหมายมสี่วนร่วมในการเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิผ่์านกิจกรรมศิลปะร่วมสมยั

 กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั

                    56,000,000 

                    56,000,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

8,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิศิลปะร่วมสมยัเพือ่เทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ 8,000,000              บาท

โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์
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บาท

8.3.3.1   วตัถปุระสงค์

8.3.3.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)

8.3.3.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-               -                -               35.5754      35.5754      

-                -                  -                35.5754        35.5754        

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 38,000

(260,500)

38,500 39,000 39,500 40,000

รอ้ยละ 80

(80)

85 85 90 90

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 128.9500       35.5754          39.7852         39.7852        39.7852        

ลา้นบาท 128.9500       35.5754          39.7852         39.7852        39.7852        

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 5.9500          -                  -                -                -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 123.0000       35.5754          39.7852        39.7852        39.7852        

ลา้นบาท -                 -                  -                 -                -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ความเป็นไทย

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย มคีวามรู ้

ความเขา้ใจในการนาํอตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย

มาใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยั

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตังิาน

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่ส่งเสรมิอตัลกัษณ์

ความเป็นไทย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                      35,575,400 

 ประชาชนกลุม่เป้าหมายเหน็คุณค่าและมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิอตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทยในมติิ

งานศิลปะร่วมสมยั

 กรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวดัและต่างประเทศ

                   279,730,600 

                   279,730,600 

หน่วย:ลา้นบาท

8.3.3  โครงการท่ี 3 :  โครงการเสริมสรา้งอตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย
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โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย 35,575,400 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 35,575,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศิลปะสรา้งสรรค์ 21,089,800             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิอตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย 14,485,600             บาท
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บาท

8.3.4.1   วตัถปุระสงค์

8.3.4.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)

8.3.4.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-               -                -               24.3132      24.3132      

-                -                  -                24.3132        24.3132        

8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 35,700

(42,500)

36,000 36,500 37,000 37,500

รอ้ยละ 80

(80)

85 85 90 90

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 71.3000        24.3132          28.8000         28.8000        28.8000        

ลา้นบาท 71.3000        24.3132          28.8000         28.8000        28.8000        

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 71.3000        24.3132          28.8000        28.8000        28.8000        

ลา้นบาท -                 -                  -                 -                -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม

เผยแพร่แลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทย

สู่สากล

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเหน็คุณค่าของ

กิจกรรมเผยแพร่แลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

ไทยสู่สากล

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตังิาน

เชงิตน้ทนุ : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเผยแพร่แลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยสู่สากล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                      24,313,200 

 ประชาชนกลุม่เป้าหมายเหน็คุณค่าและมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและนาํความเป็นไทยสู่สากลใน

มติงิานศิลปะร่วมสมยั

 กรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวดัและต่างประเทศ

                   182,013,200 

                   182,013,200 

หน่วย:ลา้นบาท

8.3.4  โครงการท่ี 4 :  โครงการสง่เสริมภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและนําความเป็นไทยสูส่ากล
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

24,313,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 24,313,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่แลกเปลีย่นศิลปะร่วมสมยั 16,800,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

และนาํความเป็นไทยสู่สากล 7,513,200              บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและนําความเป็นไทยสูส่ากล
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -                -               5.9582       5.9582       

-                -                  -                5.9582         5.9582         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลงาน 60

(60)

80 90 100

รอ้ยละ 80

(80)

85 85 85

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100

ลา้นบาท 45.2984        5.9582           5.9582          5.9582         -                

ลา้นบาท 45.2984        5.9582           5.9582          5.9582         -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 45.2984        5.9582           5.9582         5.9582         -                

ลา้นบาท -                -                  -                 -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามรู ้

ความเขา้ใจ ในการนาํมติิทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

มาพฒันาผลงาน

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

                    63,173,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สานใจรกัษง์านศิลป์ถิน่แดนใต ้

                       5,958,200 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง                        5,958,200 

 ประชาชนกลุม่เป้าหมายในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดจติสาํนึกที่ดใีนการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข

 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา

                    63,173,000 

8.4  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 5,958,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,958,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสานใจรกัษง์านศิลป์ ถิน่แดนใต ้ 5,958,200              บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -                -               20.0068     20.0068      

-                -                  -                20.0068       20.0068        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 6,000

(28,500)

6,500 7,000 7,500

รายการ 8

(8)

10 12 14

รอ้ยละ 70

(70)

75 80 85

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100

รอ้ยละ 100

(100)

100 100 100

ลา้นบาท 37.3726        20.0068         20.1353        20.1353       -                

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสนิคา้และบรกิารที่ไดร้บัการ

พฒันาสรา้งสรรคจ์ากทุนทางวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมกีารรบัรู ้

ในการนาํศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาพฒันาเพือ่ต่อยอด

ทุนทางวฒันธรรม

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนที่เขา้ร่วมกิจกรรม

สรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทุน

ทางวฒันธรรม

                    97,778,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทุนทาง

วฒันธรรม

                     20,006,800 

8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพใน

การแข่งขนั

                     20,006,800 

 ประชาชนกลุม่เป้าหมายเหน็คุณค่าและมสี่วนร่วมในกิจกรรมการสรา้งสรรคศิ์ลปะร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม

 กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั

                    97,778,500 

8.5  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 37.3726        20.0068         20.1353        20.1353       -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท -                -                  -                -                -                

ลา้นบาท 37.3726        20.0068         20.1353        20.1353       -                

ลา้นบาท -                -                  -                 -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

20,006,800 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,006,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคศิ์ลปะร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทนุทางวฒันธรรม 4,450,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพชมุชนสู่การเป็นเมอืงแห่งศิลปะ 15,556,800             บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนั
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนเครอืขา่ยการขบัเคลือ่นขยายผล

การส่งเสรมิคุณธรรมของเครอืขา่ยทางสงัคม

เครอืขา่ย 6

- ตวัชี้วดั : จาํนวนองคก์รเครอืขา่ย 6 ภาคส่วนร่วม

ขบัเคลือ่นกระบวนการสมชัชาคุณธรรม

องคก์ร 250

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : เครอืขา่ยทางสงัคมร่วมขบัเคลือ่น

กระบวนการสมชัชาคุณธรรม นาํไปปฏบิตัแิละขยายผล

เป็นรูปธรรม

-   -   

ส่งเสรมิและขบัเคลือ่นเครอืขา่ยทางสงัคม ดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม สู่สงัคมคุณธรรม

1. ขบัเคลือ่นการส่งเสรมิคุณธรรมของเครอืขา่ยทางสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ

ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์แผนแมบ่ทดา้นการปรบัเปลีย่นค่านิยม

และวฒันธรรม และแผนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิคุณธรรม

2. สนบัสนุนการรวมพลงัของเครอืขา่ยทางสงัคมและประสานความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน

รวมท ัง้การจดัประชมุสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติ

3. สนบัสนุนการศึกษาวจิยั พฒันาความรู ้และนวตักรรมการส่งเสรมิคุณธรรม เผยแพร่ รณรงค์

เป็นศูนยข์อ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาคุณธรรมในสงัคมไทย

4. ส่งเสรมิการพฒันามาตรฐานคุณธรรมและพฒันากระบวนการรบัรองการเป็นองคก์รส่งเสรมิ

คุณธรรมของเครอืขา่ยทางสงัคม

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

59,216,500 65,123,500 

กระทรวงวฒันธรรม

ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

บาท



- ตวัชี้วดั : จาํนวนรายงานสถานการณคุ์ณธรรมและ

ผลงานวจิยัองคค์วามรูก้ารส่งเสรมิคุณธรรมทีส่อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของเครอืขา่ยทางสงัคมและใชป้ระโยชน์

ในการวางแผนการแกไ้ขปญัหาสงัคม

ผลงาน 3

(3) ผลสมัฤทธิ์ : เครอืขา่ยทางสงัคมนาํรายงานสถานการณ์

คุณธรรมและองคค์วามรูก้ารส่งเสรมิคุณธรรมไปใชป้ระโยชน์

ในการส่งเสรมิคุณธรรม

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการนาํรายงาน

สถานการณคุ์ณธรรม งานวจิยั องคค์วามรู ้หรอืนวตักรรม

ดา้นคุณธรรมไปใชป้ระโยชนใ์นการส่งเสรมิคุณธรรมกบั

เครอืขา่ยทางสงัคม

รอ้ยละ 80

- ตวัชี้วดั : จาํนวนองคก์รทีน่าํมาตรฐานคุณธรรมไปใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาองคก์รคุณธรรม

องคก์ร 350

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของผูน้าํการเปลีย่นแปลงทีผ่่าน

การพฒันาเป็นวทิยากรส่งเสรมิคุณธรรมและสามารถ

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการส่งเสรมิคุณธรรมได ้

รอ้ยละ 60

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

(2) ผลสมัฤทธิ์ : เครอืขา่ยทางสงัคมมกีระบวนการพฒันา

มาตรฐานคุณธรรม ทาํงานร่วมกนัเป็นเครอืขา่ยเพือ่ขบัเคลือ่น

งานส่งเสรมิคุณธรรม
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 59.2165         65.1235         61.1718         61.8980         55.9751         

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 59.2165         62.1235         61.1718         61.8980         55.9751         

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.4184       19.5550       20.2533       20.9795       21.7346       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ศูนยค์ุณธรรมเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้พฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม

ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมที่เหมาะสมกบัสงัคมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พฒันาองคค์วามรู ้เพือ่เป็น

เครื่องมอืส่งเสรมิคุณธรรมในเครอืข่ายทางสงัคม

ชดุความรู ้ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : องคก์รส่งเสรมิคุณธรรม และ

ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึองคค์วามรู ้เพือ่นาํไปใช ้

ในการส่งเสรมิคุณธรรมความดี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.4463       13.8087       13.9087       13.9087       13.9087       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เครอืข่ายทางสงัคมไดร้บัการสง่เสรมิพฒันา

องคค์วามรูด้า้นคุณธรรม มีศกัยภาพ และมีสว่นร่วม

ในการขบัเคลื่อนงานสง่เสรมิคุณธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนองคก์รเครอืข่าย 

ทีเ่ขา้ร่วมกระบวนการสมชัชาคุณธรรมในระดบัต่างๆ

องคก์ร 250 250 250 250 250

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เครอืข่ายทางสงัคมมนีโยบาย

ดา้นการส่งเสรมิคุณธรรมในองคก์รเพิม่ขึ้น 

(เทยีบจากฐาน 100 เครอืข่าย)

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.2518       27.6738       22.9238       22.9238       20.3318       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สงัคมไทยมีตน้แบบความสาํเรจ็ เพือ่ถ่ายทอดและ

ยกระดบัเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการลดปญัหาการทุจรติ

และการประพฤติมิชอบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : วทิยากรตวัคูณในภาคประชาชน

 ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการส่งเสรมิและปลูกฝงั

คุณธรรม

คน 860 860 860 860

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.1000        4.0860        4.0860        4.0860        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ 4,086,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 13,808,700                       

แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม 27,673,800                       

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 4,086,000                     

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 19,555,000                   

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 41,482,500                   
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -                 -                 65.1235         -                 65.1235         

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -                 -                 19.5550         -                 19.5550         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-               -                 -                 13.8087         -                 13.8087         

ผลผลติที่ 1 : องคค์วามรูด้า้นการพฒันา

คุณธรรมความดพีรอ้มใหบ้รกิาร

             -                  -                  -            13.8087                -            13.8087 

3. แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยม

และวฒันธรรม

-               -                 -                 27.6738         -                 27.6738         

โครงการที่ 1 : โครงการสมชัชาคุณธรรม              -                  -                  -            11.1627                -            11.1627 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

องคก์รคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม

             -                  -                  -             7.9141                -             7.9141 

โครงการที่ 3 : โครงการวจิยัและนวตักรรม

ระบบพฤติกรรมไทย

             -                  -                  -             7.3420                -             7.3420 

โครงการที่ 4 : โครงการพฒันาวทิยากร

ส่งเสรมิคุณธรรมและประเมนิรบัรององคก์ร

คุณธรรม

             -                  -                  -             1.2550                -             1.2550 

4. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ

-               -                 -                 4.0860          -                 4.0860          

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิเครอืข่าย

ทางสงัคม ต่อตา้นการทุจรติดว้ยมติิ

ทางวฒันธรรมและมติิดา้นสงัคม

             -                  -                  -             4.0860                -             4.0860 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

18.4184           19.5550           20.2533           20.9795           21.7346           

18.4184           19.5550           20.2533           20.9795           21.7346           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

18.4184           19.5550           20.2533           20.9795           21.7346           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                            19,555,000 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 19,555,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,555,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,555,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 17,968,300             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,586,700 บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              13.8087      -              13.8087      

-                -                0.2971         -                0.2971         

-                -                9.8616         -                9.8616         

-                -                3.6500         -                3.6500         

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 20

 ( 11 )

20 20 20 20

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 14.4463        13.8087        13.9087        13.9087        13.9087        

ลา้นบาท 14.4463        13.8087        13.9087        13.9087        13.9087        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 14.4463        13.8087        13.9087        13.9087        13.9087        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                       13,808,700 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  องคค์วามรูด้า้นการพฒันาคุณธรรมความดีพรอ้มใหบ้รกิาร                       13,808,700 

 เพือ่เปิดพื้นที่ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้พฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้นคุณธรรม และเผยแพร่ ส่งเสรมิ  

 สนบัสนุน ใหเ้กิดการพฒันาคุณธรรมความดแีก่เครอืข่ายทางสงัคม

      - งบลงทุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรู/้สือ่ดา้นคุณธรรม

ความดทีี่ไดร้บัการเผยแพร่สู่สาธารณะ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์ร

2. พฒันากระบวนการสมชัชาคุณธรรม สรา้งเสรมิสนบัสนุน พลงัความ

3. ส่งเสรมิการศึกษา คน้ควา้ วจิยั พฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรมดา้น

หน่วยนบั

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : องคก์รส่งเสรมิคุณธรรม และประชาชน

กลุม่เป้าหมายเขา้ถงึองคค์วามรูเ้พือ่นาํไปใช ้

ในการส่งเสรมิคุณธรรมความดี

เชงิเวลา : สามารถดาํเนินการไดต้ามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณที่วางไว ้

รวมทัง้สิ้น

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : องคค์วามรูด้า้นการพฒันาคุณธรรมความดีพรอ้มใหบ้รกิาร 13,808,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,808,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,808,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 13,808,700             บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              11.1627      -              11.1627      

-                -                11.1627        -                11.1627        

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

องคก์ร 250

( 180 )

250 250 250 250

รอ้ยละ 5

 ( 5 )

5 5 5 5

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

8.3  แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม                       27,673,800 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสมชัชาคุณธรรม                       11,162,700 

 เพือ่สนบัสนุนกระบวนการและกลไกการขบัเคลือ่นคุณธรรมใหส้อดคลอ้งยุทธศาสตรช์าติ 

 ดา้นการส่งเสรมิคุณธรรมในระดบัองคก์รและพื้นที่

                    71,267,100 

                    71,267,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

 จดัสมชัชาคุณธรรมระดบัภมูภิาค 4 ภาค และระดบัชาติ ณ กรุงเทพมหานคร

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิสนบัสนุน องคก์รส่งเสรมิคุณธรรมใหม้สี่วนร่วม

ในกระบวนการสมชัชาคุณธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคก์ร เครอืข่ายทีเ่ขา้ร่วม

กระบวนการสมชัชาคุณธรรมในระดบัต่าง ๆ

เชงิคุณภาพ : หน่วยงาน เครอืข่าย องคก์รนาํกรอบ

แนวทางของแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ

ไปกาํหนดเป็นแนวนโยบายการดาํเนินงาน ดา้นการ

ส่งเสรมิคุณธรรมในองคก์รอย่างเป็นรูปธรรมเพิม่ขึ้น 

(เทยีบจากฐาน 250 องคก์ร)

เชงิเวลา : สามารถดาํเนินการไดต้ามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

งบประมาณ

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณที่วางไว ้
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 26.6163        11.1627        11.1627        11.1627        11.1627        

ลา้นบาท 26.6163        11.1627        11.1627        11.1627        11.1627        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 26.6163        11.1627        11.1627        11.1627        11.1627        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสมชัชาคุณธรรม 11,162,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,162,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,162,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 11,162,700             บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              7.9141       -              7.9141       

-                -                7.9141         -                7.9141         

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 100

( 80 )

150 150 150 150

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 20.1949        7.9141         7.9141         7.9141         7.9141         

ลา้นบาท 20.1949        7.9141         7.9141         7.9141         7.9141         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 20.1949        7.9141         7.9141         7.9141         7.9141         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วยนบั

                    51,851,300 

8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการพฒันาองคก์รคุณธรรมสูม่าตรฐานคุณธรรม                        7,914,100 

 พฒันามาตรฐานองคก์รคุณธรรม และกระบวนการรบัรองมาตรฐานองคก์รคุณธรรมในสงัคมไทย

 กรุงเทพมหานคร

                    51,851,300 

เชงิคุณภาพ : องคก์รเครอืข่าย 5 เครอืข่าย มคีวามรู ้

ดา้นการส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานคุณธรรม

เชงิเวลา : สามารถดาํเนินการไดต้ามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณทีว่างไว ้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคก์รเป้าหมายที่มสี่วนร่วม

และมบีทบาทในการปลูกฝงั ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม

ในองคก์ร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาและรบัรองมาตรฐานองคก์รคุณธรรม

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

7,914,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,914,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,914,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 7,914,100              บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการพฒันาองคก์รคุณธรรมสูม่าตรฐานคุณธรรม
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บาท

8.3.3.1   วตัถปุระสงค์

8.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)

8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              7.3420       -              7.3420       

-                -                2.5920         -                2.5920         

-                -                4.7500         -                4.7500         

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชดุ   - 1 1 1   - 

ระบบ   - 3 3 3   - 

รอ้ยละ   - 80 80 80   - 

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80   - 

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100   - 

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100   - 

                    16,369,000 

8.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการวจิยัและนวตักรรมระบบพฤติกรรมไทย                        7,342,000 

 พฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรมการส่งเสรมิคุณธรรมและบรหิารจดัการองคค์วามรูร้ะบบพฤติกรรมไทย 

 และพฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นคุณธรรมที่สามารถนาํขอ้มลูไปประมวลผลวเิคราะหเ์ชงิพฤติกรรมของคนไทย 

 เพือ่ขบัเคลือ่นเชงินโยบายและสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้

 กรุงเทพมหานคร

                    16,369,000 

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมระบบพฤติกรรมไทย

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร

ดา้นคุณธรรมความดี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เครื่องมอืเก็บขอ้มลูรายงานสถานการณ์

คุณธรรมสงัคมไทย

เชงิปรมิาณ : มรีะบบสารสนเทศเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มลู

เชงิคุณภาพ : เครื่องมอืเก็บขอ้มลูรายงานสถานการณ์

คุณธรรมสงัคมไทยครอบคลุม 5 ภมูภิาค สามารถใช ้

เป็นขอ้มลูพื้นฐานในการกาํหนดนโยบายการส่งเสรมิ

คุณธรรมในระดบัประเทศ และออกแบบแผนงาน/

โครงการส่งเสรมิคุณธรรมในระดบัพื้นที่

เชงิคุณภาพ : ศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ ดา้นคุณธรรม

จรยิธรรมมขีอ้มลูที่ทนัสมยัและรวดเรว็ท ัง้ทางดา้น

เวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มลู

เชงิเวลา : สามารถดาํเนินการไดต้ามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณที่วางไว ้
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 3.8430         7.3420         2.5920         2.5920         -                

ลา้นบาท 3.8430         7.3420         2.5920         2.5920         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 3.8430         7.3420         2.5920         2.5920         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น

      - งบบุคลากร

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมระบบพฤติกรรมไทย 7,342,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,342,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,342,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,592,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายลงทนุ 4,750,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ์ 4,750,000              บาท

(1) การพฒันาระบบฐานขอ้มลูการใหบ้รกิารขอ้มลูนวตักรรม และองคค์วามรูด้า้น

คณุธรรม (Moral E-Service) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 

1 ระบบ 1,450,000              บาท

(2) การพฒันาระบบการเรยีนรูด้า้นคณุธรรมเพือ่พฒันาทนุชวีติ 

(Moral E-Learning) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,400,000              บาท

(3) การพฒันาระบบรายงานสถานการณ์ดา้นคณุธรรม 

(Moral E-Monitoring) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,900,000              บาท
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บาท

8.3.4.1   วตัถปุระสงค์

8.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2566)

8.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              1.2550       -              1.2550       

-                -                1.2550         -                1.2550         

8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หลกัสูตร   - 3 3 3 3

รอ้ยละ   - 80 80 80 80

รอ้ยละ   - 100 100 100 100

รอ้ยละ   - 100 100 100 100

                     5,020,000 

8.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการพฒันาวทิยากรสง่เสรมิคุณธรรม

และประเมินรบัรององคก์รคุณธรรม

                       1,255,000 

 พฒันาวทิยากรคุณธรรม ใหบ้รกิารความรูข้ยายผลใหก้บัองคก์รต่างๆ

 กรุงเทพมหานคร

                     5,020,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาวทิยากรส่งเสรมิคุณธรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิคุณภาพ : ผูน้าํการเปลีย่นแปลงขบัเคลือ่นพฒันา

องคก์รคุณธรรม สามารถนาํความรูไ้ปใชข้บัเคลือ่น

พฒันาองคก์รคุณธรรมในองคก์รตนเอง

เชงิเวลา : สามารถดาํเนินการไดต้ามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณที่วางไว ้

เชงิปรมิาณ : หลกัสูตรการพฒันาส่งเสรมิคุณธรรม 

สาํหรบัวทิยากรคุณธรรม และผูน้าํการเปลีย่นแปลงดา้น

คุณธรรมองคก์รสถานศึกษา องคก์รธุรกิจเอกชน ชมุชน

 และองคก์รภาครฐัและรฐัวสิาหกิจ
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                1.2550         1.2550         1.2550         1.2550         

ลา้นบาท -                1.2550         1.2550         1.2550         1.2550         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                1.2550         1.2550         1.2550         1.2550         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,255,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,255,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,255,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,255,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาวทิยากรสง่เสรมิคุณธรรมและประเมินรบัรององคก์รคุณธรรม
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              4.0860       -              4.0860       

-                -                4.0860         -                4.0860         

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 860

( 860 )

860 860 860   - 

รอ้ยละ 20

( 20 )

20 20 20   - 

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100   - 

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100   - 

8.4  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ                        4,086,000 

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิเครอืข่ายทางสงัคม ต่อตา้นการทุจรติ

ดว้ยมิติทางวฒันธรรมและมิติดา้นสงัคม

                       4,086,000 

 เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน ทอ้งถืน่ และเครอืข่ายประชาสงัคม ในการป้องกนัและต่อตา้น

 การทุจรติประพฤติมชิอบ ดว้ยหลกัคุณธรรมความดี

                    21,226,300 

                    21,226,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

 กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัศูนยก์ลางในแต่ละภมูภิาค

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : มวีทิยากรกระบวนการส่งเสรมิชมุชน

เขม้แขง็ และวทิยากรตวัคูณในการสรา้งการป้องกนัการ

ทุจรติเชงิรุก

เชงิคุณภาพ : สงัคมไทยมตีน้แบบความสาํเรจ็ เพือ่

ถ่ายทอดและยกระดบัเป็นแหลง่เรยีนรูใ้นการลดปญัหา

การทุจรติและการประพฤติมชิอบเพิม่ขึ้น 

(เทยีบจากฐานวทิยากรตน้แบบ 100 คน)

งบประมาณ

เชงิเวลา : สามารถดาํเนินการไดต้ามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการป้องกนัการต่อตา้นทุจรติ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณที่วางไว ้
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 8.9683         4.0860         4.0860         4.0860         -                

ลา้นบาท 8.9683         4.0860         4.0860         4.0860         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 8.9683         4.0860         4.0860         4.0860         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิเครอืข่ายทางสงัคม ต่อตา้นการทุจรติ

ดว้ยมิติทางวฒันธรรมและมิติดา้นสงัคม 4,086,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,086,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,086,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 4,086,000              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

120,614,100 108,543,900 

-   

กระทรวงวฒันธรรม

ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

-   

  เป็นองคก์รหลกัในการจดัการขอ้มลูความรูด้า้นมานุษยวทิยาเพือ่สรา้งความเขา้ใจ

ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชาติ

ส ัง่สมความรู ้และใชป้ระโยชนค์วามรูท้างมานุษยวทิยา

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ชมุชนทอ้งถิน่มส่ีวนร่วม

ในการพฒันาการบรหิารจดัการขอ้มลูชมุชน

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูชมุชนทอ้งถิน่นาํไปใชป้ระโยชน์

ตามความตอ้งการของชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม

ชมุชน 5



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 120.6141        108.5439        112.4694        114.0559        115.7058        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 120.6141        108.5439        112.4694        114.0559        115.7058        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 38.1271       38.1363       39.6618       41.2483       42.8982       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนําสารสนเทศ

และองคค์วามรูไ้ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

นาํสารสนเทศและองคค์วามรูท้างมานุษยวทิยาและ

มรดกทางวฒันธรรมไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 4 ต่อปี

คน 79,400 82,600 85,900 89,300 92,872

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

สามารถใชป้ระโยชนจ์ากองคค์วามรูท้างมานุษยวทิยา

และมรดกทางวฒันธรรมไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 82.4870       67.8256       70.2256       70.2256       70.2256       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ผลงานวจิยัดา้นสงัคม วฒันธรรมนําไปเผยแพร่และ

ใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : องคค์วามรูจ้ากการวจิยั

ดา้นสงัคมวฒันธรรมนาํไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50 50 60 70 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : องคค์วามรูจ้ากการวจิยั

ดา้นสงัคมวฒันธรรม

เรื่อง 1 1 2 3 4

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               2.5820        2.5820        2.5820        2.5820        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

734



5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 2,582,000 

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 38,136,300 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 70,407,600 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 67,825,600 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -                 -                 108.5439        -                 108.5439        

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -                 -                 38.1363         -                 38.1363         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

-               -                 -                 67.8256         -                 67.8256         

ผลผลติที่ 1 : สารสนเทศที่พรอ้มใหบ้รกิาร              -                  -                  -            34.1308                -            34.1308 

ผลผลติที่ 2 : องคค์วามรูท้ี่พรอ้มใหบ้รกิาร              -                  -                  -            33.6948                -            33.6948 

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยั

และพฒันานวตักรรม

-               -                 -                 2.5820          -                 2.5820          

โครงการที่ 1 : โครงการวจิยัดา้นสงัคม

วฒันธรรม

             -                  -                  -             2.5820                -             2.5820 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

38.1271           38.1363           39.6618           41.2483           42.8982           

38.1271           38.1363           39.6618           41.2483           42.8982           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

38.1271           38.1363           39.6618           41.2483           42.8982           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                            38,136,300 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 38,136,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 38,136,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 38,136,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 36,654,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,482,300              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              34.1308      -              34.1308      

-                -                34.1308        -                34.1308        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กลุม่เรื่อง 3 4 4 5 6

 ( 3 )

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 40.7621        34.1308        36.5308        36.5308        36.5308        

ลา้นบาท 40.7621        34.1308        36.5308        36.5308        36.5308        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 40.7621        34.1308        36.5308        36.5308        36.5308        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                       67,825,600 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  สารสนเทศที่พรอ้มใหบ้รกิาร                       34,130,800 

 ดาํเนินการรวบรวมและจดัระเบยีบขอ้มลู เพือ่เป็นคลงัขอ้มลูดา้นมานุษยวทิยา ซึ่งเนน้ขอ้มลูที่มใีนประเทศไทย

และประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยพฒันาระบบมาตรฐานขอ้มลูดจิทิลัใหท้นัสมยั ถกูตอ้ง ครบถว้น 

มคุีณภาพ สามารถนาํไปใชอ้า้งองิในการศึกษา และการทาํงานวจิยั รวมท ัง้การพฒันาหอ้งสมดุเฉพาะทาง

ดา้นมานุษยวทิยาที่มคุีณภาพและทนัสมยั มทีางเลอืกใหผู้ร้บับรกิารเลอืกใชท้รพัยากรสารสนเทศ

ที่ตรงกบัความตอ้งการ

รวมทัง้สิ้น

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและจดัการระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่ใหบ้รกิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสารสนเทศทีใ่หบ้รกิาร

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายใชป้ระโยชน์

จากสารสนเทศที่ใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : สารสนเทศที่พรอ้มใหบ้รกิาร 34,130,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 34,130,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 34,130,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 27,953,200             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 4,193,600              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,011,500              บาท

รวม 12 รายการ (รวม 205 หน่วย)

(2) ระบบการใหบ้รกิารเพือ่การเป็นแหลง่เรยีนรู ้SAC Co-Working Space  

ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน)  แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 

กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,538,500              บาท

(3) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 643,600                บาท

รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 1,984,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,984,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              33.6948      -              33.6948      

-                -                31.5400        -                31.5400        

-                -                2.1548         -                2.1548         

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กลุม่เรื่อง 6 6 6 6 6

 ( 6 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 41.7249        33.6948        33.6948        33.6948        33.6948        

ลา้นบาท 41.7249        33.6948        33.6948        33.6948        33.6948        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 41.7249        33.6948        33.6948        33.6948        33.6948        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  องคค์วามรูท้ี่พรอ้มใหบ้รกิาร                       33,694,800 

  การนาํองคค์วามรูท้างวชิาการของศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร หรอืเครอืข่ายทางวชิาการดา้นมานุษยวทิยา

มาแปรรูปและนาํไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการจดักิจกรรมทางวชิาการ เพือ่ส่งเสรมิใหส้าธารณชนเรยีนรู ้

และทาํความเขา้ใจในสงัคมวฒันธรรมในมติิทางมานุษยวทิยา ที่ใหค้วามสาํคญักบัแนวคิดในเรื่องการยอมรบั

ความแตกต่างหลากหลายของกลุม่คนในสงัคม การมองเหน็คุณค่าของวฒันธรรมอื่น ๆ ที่ต่างไปจากตนเอง 

และการพยายามทาํความเขา้ใจและปรบัตวัเพือ่การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและจดัการองคค์วามรูเ้พือ่จดักิจกรรมเผยแพร่

2. สนบัสนุนกระบวนการทางสงัคมเพือ่สรา้งความเขา้ใจ

ความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรูท้ีใ่หบ้รกิาร

เชงิคุณภาพ : องคค์วามรูท้ี่นาํไปเผยแพร่ไม่นอ้ยกว่า

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : องคค์วามรูท้ี่พรอ้มใหบ้รกิาร 33,694,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 33,694,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 33,694,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 33,694,800             บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              2.5820       -              2.5820       

-                -                2.5820         -                2.5820         

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 1

 ( 1 )

1 2 3 4

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 3.6200         2.5820         2.5820         2.5820         2.5820         

ลา้นบาท 3.6200         2.5820         2.5820         2.5820         2.5820         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 3.6200         2.5820         2.5820         2.5820         2.5820         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                    13,948,000 

8.3  แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม                        2,582,000 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการวจิยัดา้นสงัคม วฒันธรรม                        2,582,000 

 -  เพือ่ศึกษาแนวทางและรูปแบบของพพิธิภณัฑช์าติพนัธุแ์ม่ฮ่องสอน 

 -  เพือ่สรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงานทอ้งถิน่ในการเก็บขอ้มลูวฒันธรรมของกลุม่ชาติพนัธุใ์นแม่ฮ่องสอน 

 -  เพือ่นาํองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัชาติพนัธุใ์นแม่ฮ่องสอนมาพฒันาเน้ือหาสาํหรบัการจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม

ของกลุม่ชาติพนัธุใ์นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

                    13,948,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สาํรวจและรวบรวมขอ้มลูวฒันธรรมในพื้นที่ชมุชน

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายใชป้ระโยชน์

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการวจิยัดา้นสงัคม วฒันธรรม 2,582,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,582,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,582,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,582,000              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. แสวงหา คดัเลอืก ภาพยนตร ์สือ่โสตทศันแ์ละสิง่เกี่ยวเน่ือง เพือ่เกบ็รกัษาเป็นทรพัยส์นิ

ทางปญัญา และมรดกศิลปวฒันธรรมของชาติ

2. วจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูต่้าง ๆ ดา้นภาพยนตร ์สือ่โสตทศันแ์ละสิง่เกี่ยวเน่ือง

3. บรกิารสาธารณะเพือ่การศึกษา คน้ควา้ และส่งเสรมิเผยแพร่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนสู์งสุด

จากภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน ์และสิง่เกี่ยวเน่ือง

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

167,383,700 141,450,200 

-   -   

   เป็นหอภาพยนตรแ์ห่งชาตทิีไ่ดม้าตรฐานและเป็นทีย่อมรบัแห่งหน่ึงของโลก

กระทรวงวฒันธรรม

หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายสามารถเขา้ถงึ

การบรกิารของหอภาพยนตรเ์พือ่นาํไปใชป้ระโยชนอ์ย่างมี

ประสทิธภิาพ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุม่เป้าหมายสามารถเขา้ถงึการ

บรกิารของหอภาพยนตรแ์ละนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 3

745



4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 167.3837       141.4502       143.3811       144.6612       144.9928       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 167.3837       141.4502       143.3811       144.6612       144.9928       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 30.2557       30.7722       32.0031       33.2832       33.6148       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนกัถึงความจาํเป็น 

ความสาํคญัและการมีสว่นรว่มในการอนุรกัษ์

ภาพยนตร ์สื่อโสตทศัน์และสิ่งเกี่ยวเน่ือง

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

สามารถใชบ้รกิารคน้ควา้ศึกษาจากองคค์วามรู ้

และใชป้ระโยชนสู์งสุดจากภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน์

และสิง่เกี่ยวเนื่อง

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 42.3930       41.6930       42.3930       42.3930       42.3930       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใชบ้รกิารคน้ควา้

ศึกษาจากองคค์วามรูแ้ละใชป้ระโยชน์สูงสดุ

จากภาพยนตร ์สื่อโสตทศัน์และสิ่งเกี่ยวเน่ือง

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

สามารถใชบ้รกิารคน้ควา้ศึกษาจากองคค์วามรู ้

และใชป้ระโยชนสู์งสุดจากภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน์

และสิง่เกี่ยวเนื่อง

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 77.2350       39.4850       39.4850       39.4850       39.4850       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสง่เสรมิการใชภ้าพยนตร์

ใหเ้ป็นสื่อการเรยีนรูส้ามารถนําความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ได ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ

การใชภ้าพยนตรใ์หเ้ป็นสือ่การเรยีนรู ้

สามารถนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชนไ์ด ้

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.5000        7.5000        7.5000        7.5000        7.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. สง่เสรมิและพฒันาเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้น

ศิลปวฒันธรรมภาพยนตร์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

กลุม่เป้าหมายทีม่าเรยีนรูด้า้นศิลปวฒันธรรม

ภาพยนตรใ์นหอภาพยนตร์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.0000       22.0000       22.0000       22.0000       22.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

22,000,000                       

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 30,772,200                   

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 110,678,000                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 81,178,000                       

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 7,500,000                        

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -                 -                 141.4502        -                 141.4502        

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -                 -                 30.7722         -                 30.7722         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

-               -                 -                 81.1780         -                 81.1780         

ผลผลติที่ 1 : ภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน ์

และสิง่เกี่ยวเนื่องไดร้บัการอนุรกัษ์

             -                  -                  -            41.6930                -            41.6930 

ผลผลติที่ 2 : การบรกิารคน้ควา้

และการเผยแพร่ภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน์

และสิง่เกี่ยวเนื่อง

             -                  -                  -            39.4850                -            39.4850 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ

-               -                 -                 7.5000          -                 7.5000          

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการใช ้

ภาพยนตรใ์หเ้ป็นสือ่การเรยีนรู ้

             -                  -                  -             7.5000                -             7.5000 

4. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -               -                 -                 22.0000         -                 22.0000         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

ศิลปวฒันธรรมภาพยนตรไ์ทยและโลก

             -                  -                  -            22.0000                -            22.0000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

30.2557           30.7722           32.0031           33.2832           33.6148           

30.2557           30.7722           32.0031           33.2832           33.6148           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

30.2557           30.7722           32.0031           33.2832           33.6148           

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                            30,772,200 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 30,772,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 30,772,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 30,772,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 28,162,700             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,609,500              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              41.6930      -              41.6930      

-                -                41.6930        -                41.6930        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 375

 ( 375 )

375 375 375 375

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 42.3930        41.6930        42.3930        42.3930        42.3930        

ลา้นบาท 42.3930        41.6930        42.3930        42.3930        42.3930        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 42.3930        41.6930        42.3930        42.3930        42.3930        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                       81,178,000 

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน์ และสิง่เกี่ยวเน่ืองไดร้บัการอนุรกัษ์                       41,693,000 

 เพือ่อนุรกัษภ์าพยนตร ์สือ่โสตทศัน ์และสิง่เกี่ยวเนื่องใหเ้ป็นมรดกศิลปวฒันธรรมของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัหา ซ่อม สงวนรกัษาและแปลงสญัญาณภาพยนตร ์

สือ่โสตทศัน ์และสิง่เกี่ยวเนื่อง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน์

และสิง่เกี่ยวเนื่องไดร้บัการอนุรกัษ์

เชงิคุณภาพ : ภาพยนตร ์สือ่โสตทศันแ์ละสิง่เกี่ยวเนื่อง

ไดร้บัการตรวจซ่อมสงวนตามหลกัวชิาการ

และเก็บรกัษาอย่างมมีาตรฐาน

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน์ และสิง่เกีย่วเน่ืองไดร้บัการอนุรกัษ์ 41,693,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 41,693,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 41,693,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 21,693,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายลงทนุ 20,000,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ์ 20,000,000             บาท

(1) ครภุณัฑอ์นุรกัษภ์าพยนตรร์ะบบดจิทิลั หอภาพยนตร ์ ตาํบลศาลายา 

อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 รายการ 20,000,000             บาท
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    39,485,000 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              39.4850      -              39.4850      

-                -                39.4850        -                39.4850        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 40,000

 ( 40,000 )

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

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 77.2350        39.4850        39.4850        39.4850        39.4850        

ลา้นบาท 77.2350        39.4850        39.4850        39.4850        39.4850        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 77.2350        39.4850        39.4850        39.4850        39.4850        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 เพือ่บรกิารสาธารณะในการศึกษา คน้ควา้ และส่งเสรมิ เผยแพร่ใหเ้กิดการใชป้ระโยชนสู์งสุด

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  การบรกิารคน้ควา้และการเผยแพร่ภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน์และสิง่เกี่ยวเน่ือง

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน์

และสิง่เกี่ยวเนื่อง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารคน้ควา้และเขา้ร่วม

กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นภาพยนตร์

สือ่โสตทศันแ์ละสิง่เกี่ยวเนื่อง

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรกิารคน้ควา้และการเผยแพร่ภาพยนตร ์สือ่โสตทศัน์และสิง่เกีย่วเน่ือง 39,485,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 39,485,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,485,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 9,685,000              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 29,800,000             บาท

(1) ต่อเตมิระบบกนัสาด หอภาพยนตร ์ ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 1 รายการ 29,800,000             บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              7.5000       -              7.5000       

-                -                7.5000         -                7.5000         

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 10,000

 ( 10,000 )

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

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 10.5000        7.5000         7.5000         7.5000         7.5000         

ลา้นบาท 10.5000        7.5000         7.5000         7.5000         7.5000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 10.5000        7.5000         7.5000         7.5000         7.5000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการใชภ้าพยนตรใ์หเ้ป็นสือ่การเรยีนรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ

การใชภ้าพยนตรใ์หเ้ป็นสือ่การเรยีนรู ้

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    40,500,000 

                    40,500,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

 หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน)

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ                        7,500,000 

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการใชภ้าพยนตรใ์หเ้ป็นสือ่การเรยีนรู ้                        7,500,000 

 เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดการใชภ้าพยนตรใ์หเ้ป็นสือ่การเรยีนรู ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการใชภ้าพยนตรใ์หเ้ป็นสือ่การเรยีนรู ้ 7,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 7,500,000              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              22.0000      -              22.0000      

-                -                22.0000        -                22.0000        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหลง่ 1

 ( 1 )

1 1 1 1

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 22.0000        22.0000        22.0000        22.0000        22.0000        

ลา้นบาท 22.0000        22.0000        22.0000        22.0000        22.0000        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 22.0000        22.0000        22.0000        22.0000        22.0000        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                  110,000,000 

8.4  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมภาพยนตรไ์ทยและโลก                       22,000,000 

 เพือ่พฒันาใหห้อภาพยนตรเ์ป็นแหลง่เรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมภาพยนตรไ์ทยและโลกที่ดเีลศิแห่งหน่ึงของโลก

 หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน)

                  110,000,000 

                      22,000,000 

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่เรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรม

ภาพยนตรไ์ดร้บัการพฒันา

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาแหลง่เรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมภาพยนตรไ์ทยและโลก

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิเวลา : การดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนดไวใ้นแผน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่เรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมภาพยนตรไ์ทยและโลก 22,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 22,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 22,000,000             บาท
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สำ�นักงบประม�ณ สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

เอกส�รงบประม�ณ ฉบับที่ ๓

งบประม�ณร�ยจ่�ย
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๓ (๑)

ฉ
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ที่
 ๓

เล่มท่ี ๓ (๑)

เอกส�รงบประม�ณ ฉบับที่ ๓ 

งบประม�ณร�ยจ่�ย
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำ�นักงบประม�ณ
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๑)
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	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
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	กรมราชทัณฑ์
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	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
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	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานกิจการยุติธรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สถาบันอนุญาโตตุลาการ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ


	กระทรวงแรงงาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน
	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมการจัดหางาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานประกันสังคม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ


	กระทรวงวัฒนธรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
	5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน
	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมการศาสนา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมศิลปากร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ







