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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 
1) ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง วสิาหกจิขนาดย่อม และวสิาหกจิรายย่อย
2) ผูท้ีม่คีวามสนใจเริ่มตน้ประกอบธุรกจิ

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563
2,029,470,300 1,886,910,300             

197,087,200 8,540,800 

เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหว้สิาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ไดร้บัการพฒันาทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและขนาดของธุรกจิ ดว้ยการพฒันาวสิาหกจิ
ในระยะเริ่มตน้ใหส้ามารถเตบิโตและขยายธุรกจิได ้ส่งเสรมิวสิาหกจิรายย่อย (Micro) ใหส้ามารถ
ทาํธุรกจิไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมคีวามรูท้ีเ่พยีงพอในการพฒันาธุรกจิ รวมท ัง้พฒันาธุรกจิขนาดย่อม (Small)
ใหส้ามารถกา้วไปสู่การธุรกจิสมยัใหมแ่ละรูท้นัการเปลีย่นแปลง ตลอดจนยกระดบัใหว้สิาหกจิขนาดกลาง
และวสิาหกจิทีม่ศีกัยภาพ (Medium & High Potential) มคีวามเขม้แขง็เพยีงพอในการเขา้สู่
การแขง่ขนัในระดบัสากล เพือ่สรา้งความเตบิโตเป็นพลงัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

หน่วยรบังบประมาณที่เป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วยรบังบประมาณที่เกีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 1 รฐัวสิาหกจิ 23 หน่วยงาน
  สาํนกันายกรฐัมนตรี



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

 (1) ผลสมัฤทธิ์ : ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม     
(SME) มศีกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึ้น

 - ตวัช้ีวดั : SME ทีไ่ดร้บัการพฒันา มรีายไดเ้พิม่ขึ้นหรือ
   มตีน้ทนุลดลง

รอ้ยละ 70

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง

   5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิและยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 

และแผนแม่บทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าติ 

ยทุธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ 

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย : สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวม 

ในประเทศของ SME ต่อผลติภณัฑม์วลรวม 

ในประเทศท ัง้ประเทศเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45  

เมือ่สิ้นสุด แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

ประเด็น : ผูป้ระกอบการและ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุคใหม่ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

ประเด็นยทุธศาสตร ์: การพฒันาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผูป้ระกอบการยุคใหมแ่ละวสิาหกิจ 

 ขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป้าหมายท่ี 1 : SME ไทยเตบิโต เขม้แขง็ แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล เพือ่เป็นพลงัส าคญั 

  ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563 แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มสูส่ากล 

         งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ        1,738.0448   ลา้นบาท 

        เงนินอกงบประมาณ*     8.5408   ลา้นบาท 

 ภารกจิสนบัสนุน**             948.7380   ลา้นบาท 

        เงนินอกงบประมาณ*   240.0000   ลา้นบาท 

  หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

  ** ภารกจิสนบัสนุน หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายส าหรบักองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีนทีม่โีครงการ/กจิกรรมสนบัสนุนการขบัเคลือ่นเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 

 

เป้าหมายของ

แผนงาน      

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส  านกังาน                

ส่งเสริมวสิาหกิจ      

ขนาดกลาง       

และขนาดย่อม       

ส  านกันายกรฐัมนตรี 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

โครงการ

หน่วยงาน       

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 1 : SME ไทยเติบโต เขม้แขง็ แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล เพือ่เป็นพลงัส  าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจได ้ไม่นอ้ยกว่า 50,000 ลา้นบาท (ภายใน 3 ปี) 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาวสิาหกิจในระยะเริ่มตน้ใหส้ามารถเตบิโตได ้

(Early Stage) 

ตวัช้ีวดั 

1. เยาวชนมคีวามตระหนกัรูใ้นการประกอบธุรกิจ 1,700 ราย

2. ผูท้ี่อยู่ในระยะเริ่มตน้ธุรกิจไดร้บัการพฒันาความรู ้การบ่มเพาะ

ในการเริ่มและสรา้งการเติบโตใหก้บัธุรกิจ 10,000 ราย

1.

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาวสิาหกิจรายย่อยใหป้ระกอบธุรกิจ

อย่างมอือาชีพ (Micro) 

ตวัช้ีวดั 

1. วสิาหกิจรายย่อยไดร้บัการพฒันาทกัษะความรู ้

ในการประกอบธุรกิจ 23,000 ราย

แนวทางที่ 1.3 : พฒันาวสิาหกิจขนาดย่อมใหก้า้วสูธุ่รกิจสมยัใหม ่(Small) 

ตวัช้ีวดั 

1. วสิาหกิจขนาดย่อมไดร้บัการพฒันาการประกอบธุรกิจสมยัใหม่

71,000 ราย

แนวทางที่ 1.4 : พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและวสิาหกิจ 

ที่มศีกัยภาพใหเ้ขา้สูก่ารแข่งขนัระดบัสากล (Medium & High 

Potential)  

ตวัช้ีวดั 

1 .วสิาหกิจขนาดกลางไดร้บัการพฒันาการท าธุรกิจในระดบัสากล 

   1,300 ราย 

แนวทางที่ 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มในการสง่เสริม SME   

ใหม้ปีระสทิธิภาพ (Ecosystem) 

ตวัช้ีวดั 

1. ระบบการสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไดร้บัการพฒันา 90 ศูนย ์/ ใหบ้ริการแก่ SME 280,000 ราย

 

โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชนในการประกอบธุรกจิ     

ส านกันายกรฐัมนตร ี       

1. ส  านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค(์องคก์รมหาชน)

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

1. ส  านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการพฒันาวิสาหกจิสูค่วามเป็นมืออาชีพ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        

1. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมทรพัยส์นิทางปญัญา

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

 

 

โครงการพฒันาวิสาหกจิสูธุ่รกจิสมยัใหม่ 

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมพฒันาธุรกิจการคา้

กระทรวงยุติธรรม 

1. กรมบงัคบัคด ี

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

 โครงการยกระดบัวิสาหกจิสูอ่งคก์รระดบัสากล 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

โครงการสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

1. ส  านกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

รฐัวิสาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

 
โครงการขยายการคา้การลงทุนสูส่ากล 

กระทรวงพาณิชย ์

1.กรมสง่เสริมการคา้ระหวา่งประเทศ

โครงการพฒันาศูนยก์ารใหบ้รกิารและความช่วยเหลอืแก ่SME 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

รฐัวิสาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

โครงการยกระดบัขอ้มูลเพื่อ SME 

ส านกันายกรฐัมนตร ี

1. ส  านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

โครงการพฒันาระบบการสง่เสรมิ SME 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

 

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

โครงการพฒันาศูนยก์ารใหบ้ริการและความช่วยเหลอืแก่ SME 

โครงการยกระดบัขอ้มลูเพือ่ SME 

โครงการพฒันาระบบการสง่เสริม SME     

โครงการบริหารจดัการงานสง่เสริม SME 

รวมงบประมาณรายจา่ย 355.1202 ลา้นบาท  

รวมเงนินอกงบประมาณ 193.6679 ลา้นบาท 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ 

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1. ส  านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ

2. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ

3. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ/ผลติภาพ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

1. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมพฒันาธุรกิจการคา้

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม

2. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 

กระทรวงพาณิชย ์       

1. กรมพฒันาธุรกิจการคา้

2. กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ

โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร  

ส านกันายกรฐัมนตร ี       

1. ส  านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมประมง

2. กรมสง่เสริมการเกษตร

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการเริ่มตน้ธุรกจิ        

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ

นวตักรรม 

2. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

3. ส  านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการสรา้งและพฒันาวิสาหกจิในระยะเริ่มตน้   

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์และนวตักรรม 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ

นวตักรรม 

2. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

3. ส  านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์รมหาชน)

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

1. ส  านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

โครงการขยายโอกาสทางการตลาด 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

1. มหาวทิยาลยัราชภฎัพบูิลสงคราม

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม        

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั        

โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกิจในระยะเริ่มตน้

รวมงบประมาณรายจา่ย   128.1300 ลา้นบาท  

รวมเงนินอกงบประมาณ    10.2340 ลา้นบาท 

ภารกจิสนบัสนุน 

รวมงบประมาณรายจา่ย 505.4839 ลา้นบาท 

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม        

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถ   

ในการแข่งขนั        

โครงการพฒันาวสิาหกจิสูค่วามเป็นมอือาชีพ        

โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร        

โครงการขยายโอกาสทางการตลาด        

รวมงบประมาณรายจา่ย   228.7628 ลา้นบาท        

รวมเงนินอกงบประมาณ   17.6595  ลา้นบาท        

รวมงบประมาณรายจา่ย 142.8657 ลา้นบาท 

รวมงบประมาณรายจา่ย 934.3240 ลา้นบาท 

รวมงบประมาณรายจา่ย 60.8115 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ 6.8502 ลา้นบาท    

รวมงบประมาณรายจา่ย 94.5597 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ 1.6906 ลา้นบาท 

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม        

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั        

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ        

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลติภาพ        

โครงการเพิม่ขดีความสามารถทางการตลาด        

รวมงบประมาณรายจา่ย    236.7250  ลา้นบาท        

รวมเงนินอกงบประมาณ     18.4386  ลา้นบาท        
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 37.7481         19.1000         1,165.1234      664.9388        1,886.9103      
สาํนกันายกรฐัมนตรี -  -  52.0000 -  52.0000

1. สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
(องคก์ารมหาชน)

-  -  52.0000 -  52.0000

โครงการ : โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชน
ในการประกอบธุรกิจ

-                  -                  3.0000           -                  3.0000           

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และ
บรกิาร

-                  -                  5.0000           -                  5.0000           

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้
และบรกิาร

-                  -                  31.0000         -                  31.0000         

โครงการ : โครงการยกระดบัขอ้มลูเพือ่ SME -                  -                  13.0000         -                  13.0000         
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

6.9525 9.1000 991.0879 3.2000 1,010.3404

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา
  วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

-  -  187.0484 -  187.0484

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกิจ
ในระยะเริ่มตน้

-                  -                  82.0484         -                  82.0484         

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ในการเริ่มตน้ธุรกิจ

-                  -                  105.0000        -                  105.0000        

2. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 6.9525 9.1000 -  3.2000 19.2525
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้
และบรกิาร

6.9525           9.1000           -                  3.2000           19.2525         

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม -  -  2.4168 -  2.4168
โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด -                  -                  2.4168           -                  2.4168           

4. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ -  -  14.4987 -  14.4987
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้
และบรกิาร

-                  -                  14.4987         -                  14.4987         

5. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ -  -  528.0000 -  528.0000
โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกิจ
ในระยะเริ่มตน้

-                  -                  4.0000           -                  4.0000           

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ในการเริ่มตน้ธุรกิจ

-                  -                  8.0000           -                  8.0000           

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้
และบรกิาร

-                  -                  10.0000         -                  10.0000         

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ/ผลติภาพ -                  -                  506.0000        -                  506.0000        

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

6. สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา
  วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ

-  -  10.0000 -  10.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรม

-                  -                  10.0000         -                  10.0000         

7. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ
(องคก์ารมหาชน)

-  -  2.1240 -  2.1240

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้
และบรกิาร

-                  -                  2.1240           -                  2.1240           

8. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) -  -  247.0000 -  247.0000
โครงการ : โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชน
ในการประกอบธุรกิจ

-                  -                  56.8000         -                  56.8000         

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกิจ
ในระยะเริ่มตน้

-                  -                  80.2000         -                  80.2000         

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ในการเริ่มตน้ธุรกิจ

-                  -                  110.0000        -                  110.0000        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23.6889 -  -  -  23.6889
1. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 7.5950 -  -  -  7.5950
โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกิจสู่ความเป็น
มอือาชพี

7.5950           -                  -                  -                  7.5950           

2. กรมประมง 5.1499 -  -  -  5.1499
โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และ
บรกิาร

5.1499           -                  -                  -                  5.1499           

3. กรมสง่เสรมิการเกษตร 10.9440 -  -  -  10.9440
โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และ
บรกิาร

10.9440         -                  -                  -                  10.9440         

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม -  -  52.1336 -  52.1336
1. สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั -  -  52.1336 -  52.1336
โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกิจ
ในระยะเริ่มตน้

-                  -                  52.1336         -                  52.1336         

กระทรวงพาณิชย์ -  -  29.9019 166.8330 196.7349
1. กรมทรพัยส์นิทางปญัญา -  -  -  21.0000 21.0000
โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกิจสู่ความเป็น
มอือาชพี

-                  -                  -                  21.0000         21.0000         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ -  -  -  66.5282 66.5282
โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกิจสู่ธุรกิจสมยัใหม่ -                  -                  -                  5.9479           5.9479           
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ/ผลติภาพ -                  -                  -                  9.1082           9.1082           
โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ
ทางการตลาด

-                  -                  -                  51.4721         51.4721         

3. กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ -  -  -  79.3048 79.3048
โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ
ทางการตลาด

-                  -                  -                  32.2933         32.2933         

โครงการ : โครงการขยายการคา้การลงทุนสู่สากล -                  -                  -                  47.0115         47.0115         
4. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณี
และเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

-  -  29.9019 -  29.9019

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกิจ
ในระยะเริ่มตน้

-                  -                  29.9019         -                  29.9019         

กระทรวงยุติธรรม 3.3812 -  -  -  3.3812
1. กรมบงัคบัคดี 3.3812 -  -  -  3.3812
โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกิจสู่ธุรกิจสมยัใหม่ 3.3812           -                  -                  -                  3.3812           

กระทรวงแรงงาน -  -  -  42.9974 42.9974
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -  -  -  42.9974 42.9974
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ/ผลติภาพ -                  -                  -                  42.9974         42.9974         

กระทรวงสาธารณสุข 3.7255 -  -  -  3.7255
1. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 3.7255 -  -  -  3.7255
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้
และบรกิาร

3.7255           -                  -                  -                  3.7255           

กระทรวงอตุสาหกรรม -  -  27.0000 451.9084 478.9084
1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม -  -  -  11.5084 11.5084
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ/ผลติภาพ -                  -                  -                  11.5084         11.5084         

2. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม -  -  27.0000 440.4000 467.4000
โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกิจ
ในระยะเริ่มตน้

-                  -                  -                  52.2000         52.2000         

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกิจสู่ความเป็น
มอือาชพี

-                  -                  -                  33.0000         33.0000         

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และ
บรกิาร

-                  -                  -                  14.0000         14.0000         

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด -                  -                  -                  60.0000         60.0000         
โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกิจสู่ธุรกิจสมยัใหม่ -                  -                  -                  15.0000         15.0000         
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้
และบรกิาร

-                  -                  27.0000         37.0053         64.0053         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ/ผลติภาพ -                  -                  -                  143.0000        143.0000        
โครงการ : โครงการยกระดบัวสิาหกิจสู่องคก์ร
ระดบัสากล

-                  -                  -                  10.0000         10.0000         

โครงการ : โครงการพฒันาศูนยก์ารใหบ้รกิาร
และความช่วยเหลอืแก่ SME

-                  -                  -                  68.6947         68.6947         

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการส่งเสรมิ SME -                  -                  -                  7.5000           7.5000           
รฐัวสิาหกจิ -  10.0000 13.0000 -  23.0000

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

-  10.0000 13.0000 -  23.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรม

-                  -                  5.0000           -                  5.0000           

โครงการ : โครงการพฒันาศูนยก์ารใหบ้รกิาร
และความช่วยเหลอืแก่ SME

-                  10.0000         8.0000           -                  18.0000         
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น              1,886.9103
เป้าหมายที่ 1 : SME ไทยเติบโต เขม้แข็ง แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล เพือ่เป็นพลงัสาํคญั
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ

             1,886.9103

   ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได ้ไม่นอ้ยกว่า ลา้นบาท 50,000
แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : พฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ใหส้ามารถเติบโตได ้
(Early State)

               583.2839

ตวัช้ีวดัที่ 1 : เยาวชนมีความตระหนกัรูใ้นการประกอบธุรกจิ ราย 1,900
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูท้ี่อยู่ในระยะเริ่มตน้ธุรกจิไดร้บัการพฒันาความรู ้การบ่มเพาะ
ในการเริ่มและสรา้งการเติบโตใหก้บัธุรกจิ

ราย 10,000

   โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชนในการประกอบธุรกจิ                  59.8000
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 3.0000

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) 3.0000
กิจกรรม สรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชนในการประกอบธุรกิจ 3.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : เยาวชนไดร้บัความรูเ้ตรยีมความพรอ้มและพฒันาทกัษะ
สู่การเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ไม่นอ้ยกว่า

คน 1,500

ตวัชี้วดักิจกรรม : เยาวชนไดร้บัความรูป้ระสบการณจ์รงิและคาํปรกึษาเชงิลกึ
ในการนาํความคิดสรา้งสรรคไ์ปในการกา้วสู่เป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต 
ไม่นอ้ยกว่า

คน 100

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  56.8000
2.1 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  56.8000

กิจกรรม STEAM 4 INNOVATOR แผนพฒันาศกัยภาพดา้นธุรกิจนวตักรรม
สาํหรบัเยาวชน

3.8000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นนวตักรรม

ราย 150

กิจกรรม การพฒันามหาวทิยาลยัแห่งการประกอบการ                  53.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจเริ่มตน้ที่ไดร้บัการสนบัสนุน ทมี 200

   โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้                300.4839
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                166.2484

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  82.0484
กิจกรรม สนบัสนุนศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวจิยัของสถาบนัอดุมศึกษา

                 82.0484

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies 
& Spin off companies)

ราย/ปี 75

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

1.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 4.0000
กิจกรรม สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 4.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการส่งเสรมิ กิจการ 20

1.3 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  80.2000
กิจกรรม เร่งสรา้งวสิาหกิจเริ่มตน้ดว้ยเทคโนโลยเีชงิลกึ (DeepTech Startup 
Accelerator)

                 55.2000

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจเริ่มตน้ที่ใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง (Deep Tech Startup) 
ที่ไดร้บัการบ่มเพาะ

ราย 20

กิจกรรม การพฒันาวสิาหกิจเริ่มตน้ช่วงเติบโตและการลงทุน                  10.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : บรษิทัมศีกัยภาพดา้นการลงทุน ราย 10
กิจกรรม การส่งเสรมิวสิาหกิจเริ่มตน้สู่ตลาดต่างประเทศ (Go Global)                  15.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจเริ่มตน้ที่ไดร้บัการสนบัสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรอื
ไดร้บัการลงทุน

ราย 10

2. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม                  52.1336
2.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั                  52.1336

กิจกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนยกระดบัผูป้ระกอบการวสิาหกิจเริ่มตน้ดา้นดจิทิลั 
(Digital Startup)

                 52.1336

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจดจิทิลัเริ่มตน้ (Digital Startup) สามารถจดจดัต ัง้
ธุรกิจ

ราย 20

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจดจิทิลัเริ่มตน้ (Digital Startup) สามารถขยายตลาด
ต่างประเทศ

ราย 3

3. กระทรวงพาณิชย์                  29.9019
3.1 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  29.9019

กิจกรรม การอบรม บ่มเพาะเพือ่สรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่                  29.9019
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่เขา้รบัการอบรมไม่นอ้ยกว่า ราย 400
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละ 15 ของผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการอบรม
ตามโครงการสามารถเชื่อมโยงเขา้สู่การส่งเสรมิดา้นการตลาด

ราย 60

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่สามารถเชือ่มโยงเขา้สู่การส่งเสรมิ
ดา้นการตลาดมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 3
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

4. กระทรวงอตุสาหกรรม                  34.2000
4.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  34.2000

กิจกรรม บ่มเพาะเพือ่สรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่                  34.2000
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาความรูใ้นการจดัต ัง้ ขยายธุรกิจ 
เชื่อมโยงงานวจิยั และแหลง่เงนิทุน

คน/กิจการ 1,000/65

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการพฒันามกีารจดัต ัง้ธุรกิจ 
ขยายการลงทุน  เชื่อมโยงงานวจิยั และแหลง่เงนิทุน

รอ้ยละ 15

   โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการเริ่มตน้ธุรกจิ                223.0000
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                223.0000

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                105.0000
กิจกรรม การส่งเสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกิจนวตักรรมรายใหม่
ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวทิยาลยั (Business Brotherhood)

               105.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจเริ่มตน้ที่ไดร้บัการสนบัสนุนศกัยภาพ
ดว้ยความร่วมมอืระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวทิยาลยั

ราย 60

1.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 8.0000
กิจกรรม ยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 5.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : ศูนยบ์่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการไดแ้นวทางในการพฒันา
ผูป้ระกอบการไดเ้หมาะสมมากขึ้น

ศูนย์  5

กิจกรรม ยกระดบัขดีความสามารถและพฒันานกัลงทุนเพือ่ธุรกิจ
และนวตักรรมใหม่

3.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : นกัลงทุนไดร้บัการเสรมิสรา้งความรูแ้ละขดีความสามารถ คน 25
1.3 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                110.0000

กิจกรรม ศูนยก์ลางวสิาหกิจเริ่มตน้ระดบัโลก (Global Hub)                  50.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ที่ไดร้บัการพฒันา พื้นที่ 5
กิจกรรม งาน Startup Thailand                  60.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมงาน Startup Thailand ราย 30,000
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2 : พฒันาวสิาหกจิรายย่อยใหป้ระกอบธุรกจิอย่างมืออาชีพ 
(Micro)

               159.1057

ตวัช้ีวดัที่ 1 : วสิาหกจิรายย่อยไดร้บัการพฒันาทกัษะความรูใ้นการประกอบธุรกจิ ราย 23,000
   โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาวสิาหกจิสูค่วามเป็นมืออาชีพ                  61.5950

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7.5950
1.1 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 7.5950

กิจกรรม การสนบัสนุนการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน การจดัทาํบญัชอีย่างงา่ย 7.5950
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจชมุชนเป้าหมายไดร้บัการสอนแนะ 
การจดัทาํบญัชี

แห่ง 444

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของวสิาหกิจชมุชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะ
สามารถจดัทาํบญัชไีด ้

รอ้ยละ 25

2. กระทรวงพาณิชย์                  21.0000
2.1 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา                  21.0000

กิจกรรม สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑด์า้นทรพัยส์นิทางปญัญา                  21.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าสนิคา้และบรกิารของผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะ
SMEs ที่ไดร้บัการพฒันาดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา

ลา้นบาท 30

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  33.0000
3.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  33.0000

กิจกรรม เสรมิสรา้งความรูพ้ื้นฐานในการประกอบธุรกิจ                  33.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนที่ไดร้บัการพฒันามรีายไดห้รอื
มลูค่าผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนไดร้บัการพฒันาความสามารถในการ
บรหิารธุรกิจ

คน 1,000

   โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร                  35.0939
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 5.0000

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) 5.0000
กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร วสิาหกิจรายย่อย 5.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการบ่มเพาะเชงิลกึ
ดว้ยความรูด้า้นการพฒันาและสรา้งคุณภาพมาตรฐานสนิคา้ผลติภณัฑ์
และบรกิารไม่นอ้ยกว่า

ราย 200

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้
ดา้นการออกแบบสนิคา้และบรกิารดว้ยกระบวนการคิดเชงิออกแบบ
และเทคนิคงานฝีมอืช่างไม่นอ้ยกว่า

ราย 800
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  16.0939
2.1 กรมประมง                   5.1499

กิจกรรม การพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้คุีณภาพมาตรฐาน                   5.1499
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
สตัวน์ํา้

ราย 200

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการมคีวามพรอ้มในการพฒันาศกัยภาพ
ตามแผนพฒันาดา้นธุรกิจการตลาดและแผนพฒันาดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวน์ํา้

ราย 20

2.2 กรมส่งเสรมิการเกษตร                  10.9440
กิจกรรม พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป                  10.9440
ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจชมุชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์
และคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตรแปรรูป

แห่ง 154

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  10.0000
3.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  10.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร                  10.0000
กิจกรรม พฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หม้มีลูค่าเพิม่                  10.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์
บรรจภุณัฑใ์หม้คุีณภาพและเพือ่เพิม่มลูค่า

ราย/ผลติภณัฑ์ 100/100

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนที่ไดร้บัการพฒันามรีายไดห้รอื
มลูค่าผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

   โครงการที่ 3 : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด                  62.4168
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                   2.4168

1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                   2.4168
กิจกรรม พฒันาวสิาหกิจรายย่อยใหป้ระกอบธุรกิจอย่างมอือาชพี                   2.4168
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการเขตภาคเหนือตอนลา่งใชพ้าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์ป็น
ช่องทางการตลาดสมยัใหม่

ราย 20

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                  51.9600
2.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  51.9600

กิจกรรม การสนบัสนุนการสรา้งตราสนิคา้และเชื่อมโยงช่องทางการตลาด                  51.9600
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์
บรรจภุณัฑเ์พือ่เพิม่มลูค่า

ราย/ผลติภณัฑ์ 300/300

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนที่ไดร้บัการพฒันามรีายไดห้รอื
มลูค่าผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

13



หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.3 : พฒันาวสิาหกจิขนาดย่อมใหก้า้วสูธุ่รกจิสมยัใหม่ (Small)                965.3145
ตวัช้ีวดัที่ 1 : วสิาหกจิขนาดย่อมไดร้บัการพฒันาการประกอบธุรกจิสมยัใหม่ ราย 71,000

   โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาวสิาหกจิสูธุ่รกจิสมยัใหม่                  24.3291
1. กระทรวงพาณิชย์ 5.9479

1.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 5.9479
กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบธุรกิจใหม้ธีรรมาภบิาล 3.4680
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ

ราย 1,130

กิจกรรม ส่งเสรมิ SME เขา้ถงึแหลง่เงนิทุน 2.4799
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ

ราย 1,580

2. กระทรวงยุติธรรม 3.3812
2.1 กรมบงัคบัคดี 3.3812

กิจกรรม การฝึกปฏบิตัิการ (Workshop) ในการทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ 3.3812
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนการสรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ชมุชนและสงัคม ไม่นอ้ยกว่า ราย 2,000
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เรื่องแผนการฟ้ืนฟูกิจการ

รอ้ยละ 80

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  15.0000
      3.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  15.0000

กิจกรรม ยกระดบัองคค์วามรูก้ารบรหิารจดัการสมยัใหม่                  15.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการ SME ไดร้บัการพฒันาในดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ คน 2,500
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการ SME ที่ไดร้บัการพฒันาสามารถนาํองคค์วามรูไ้ปใช ้
ในการบรหิารธุรกิจ

รอ้ยละ 80

   โครงการที่ 2 : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร                144.6060
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  31.0000

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)                  31.0000
กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิารวสิาหกิจขนาดย่อม                  31.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑห์รอืบรกิาร 
ไม่นอ้ยกว่า

ราย 3,000

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  45.8752
2.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                  19.2525

กิจกรรม เพิม่คุณภาพผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการ  SMEs                  19.2525
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

ราย 230
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

2.2 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ                  14.4987
กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อตุสาหกรรม 4.0 
ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

                 14.4987

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ ราย 20
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนวตักรรมตน้แบบ ชดุ 5
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนคร ัง้ของการจดัสมัมนาถ่ายทอดเทคโนโลยใีหผู้ป้ระกอบการ คร ัง้ 2
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี ราย 200

2.3 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  10.0000
กิจกรรม พฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาลของภาคอตุสาหกรรม
ไทย

                 10.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑใ์หม่ที่มคีวามพรอ้มในการขอการรบัรองมาตรฐาน
ฮาลาล

ผลติภณัฑ์ 20

2.4 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 2.1240
กิจกรรม การยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของ SME ดว้ยงานนวตักรรม
ดา้นรงัสี

2.1240

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

ราย 50

3. กระทรวงสาธารณสุข 3.7255
3.1 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 3.7255

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุม่วสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)

3.7255

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานประกอบการกลุม่เป้าหมายที่ไดร้บัการพฒันาตาม
เกณฑท์ี่กฏหมายกาํหนด

แห่ง 60

4. กระทรวงอตุสาหกรรม                  63.6053
4.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  63.6053

กิจกรรม พฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน                  63.6053
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน SME และผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการพฒันามผีลติภาพ
เพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME และผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์
บรรจภุณัฑใ์หส้รา้งมลูค่าเพิม่และไดม้าตรฐาน

กิจการ/คน/
ผลติภณัฑ์

200/800/300

ตวัชี้วดักิจกรรม:  SME และผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการพฒันาเพือ่ยกระดบัผลติภาพ/
ประสทิธภิาพและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ

กิจการ/คน 100/1600
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

   โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ/ผลติภาพ                712.6140
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                506.0000

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                506.0000
กิจกรรม สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (Innovation and 
Technology Assistance Program : ITAP)

               500.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการของผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการยกระดบัเทคโนโลยี โครงการ 1,200
ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศทีเ่กิดจากการ
นาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

ลา้นบาท 3,000

กิจกรรม สนบัสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัมาตรฐานกระบวนการผลติ 
และการบรกิาร Capability Maturity Model Integration (CMMI)

6.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนในการทาํ
มาตรฐานกระบวนการผลติและการบรกิาร (CMMI)

บรษิทั 6

2. กระทรวงพาณิชย์ 9.1082
2.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 9.1082

กิจกรรม สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัใหธุ้รกิจ SME 9.1082
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ

ราย 4,940

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ SME ลา้นบาท 192
3. กระทรวงแรงงาน                  42.9974

3.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  42.9974
กิจกรรม เพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0                  42.9974
ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาผูป้ระกอบกิจการ/พฒันาศกัยภาพไดต้ามเป้าหมาย คน 15,000

4. กระทรวงอตุสาหกรรม                154.5084
4.1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม                  11.5084

กิจกรรม ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ                  11.5084
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการ SME ที่ไดร้บัการปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพ ไม่นอ้ยกว่า

เครื่อง/ราย 2,000/80

ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานประกอบการ SME ที่เขา้ร่วมโครงการมปีระสทิธภิาพการผลติ
เพิม่ขึ้น ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

4.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                123.6750
กิจกรรม ปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี                  69.2000
ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ไดร้บัการพฒันาเพือ่ยกระดบัผลติภาพ/ประสทิธภิาพ
และมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ

กิจการ 500

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน SME ที่ไดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่
รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

กิจกรรม สนบัสนุนการนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการบรหิารจดัการ                  42.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ไดร้บัการพฒันาเพือ่ยกระดบัผลติภาพ/ประสทิธภิาพ
ในการประกอบธุรกิจ

กิจการ/คน 320/1,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน SME ที่ไดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่
รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

กิจกรรม ส่งเสรมิการรวมกลุม่ในรูปแบบคลสัเตอร์                  12.4750
ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ไดร้บัการส่งเสรมิการรวมกลุม่ในรูปแบบคลสัเตอร์ กลุม่ 7
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน SME ที่ไดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่
รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

   โครงการที่ 4 : โครงการเพิม่ขีดความสามารถทางการตลาด                  83.7654
1. กระทรวงพาณิชย์                  83.7654

1.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                  51.4721
กิจกรรม ส่งเสรมิดา้นการตลาดในประเทศ                  34.0686
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ

ราย 5,330

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการ SME ที่ไดร้บัการพฒันาสามารถสรา้งมลูค่า
ทางเศรษฐกิจ

ลา้นบาท 654

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชสสู์่สากล                  17.4035
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ

ราย 980

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการ SME ที่ไดร้บัการพฒันาสามารถสรา้งมลูค่า
ทางเศรษฐกิจ

ลา้นบาท 207

1.2 กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ                  32.2933
กิจกรรม พฒันาและส่งเสรมิพาณิชยด์จิทิลั                  32.2933
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการส่งเสรมิใหข้ยายช่องทางการคา้
ผ่าน e-Commerce

ราย 20,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการซื้อขายผ่านเวบ็ไซต ์Thaitrade.com และเครอืข่าย
พนัธมติรออนไลน์

ลา้นบาท 1,400
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.4 : พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและวสิาหกจิที่มีศกัยภาพ
ใหเ้ขา้สูก่ารแข่งขนัระดบัสากล (Medium & High Potential)

                 72.0115

ตวัช้ีวดัที่ 1 : วสิาหกจิขนาดกลางไดร้บัการพฒันาการทําธุรกจิในระดบัสากล ราย 1,400
   โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัวสิาหกจิสูอ่งคก์รระดบัสากล                   5.0000

1. กระทรวงอตุสาหกรรม                   5.0000
1.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                   5.0000

กิจกรรม เตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่ตลาดทุน                   5.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ (MAI)

กิจการ/คน 8/50

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน SME ที่ไดร้บัการพฒันามแีผนการเตรยีมความพรอ้ม
ในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)

รอ้ยละ 80

   โครงการที่ 2 : โครงการสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม                  15.0000
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  10.0000

1.1 สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ                  10.0000
กิจกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุน ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นาํวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ใชส้รา้งนวตักรรม 
และสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้และบรกิาร

                 10.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเขา้ถงึ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กิจการ 160

2. รฐัวสิาหกิจ                   5.0000
2.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                   5.0000

กิจกรรม พฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                  5.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

ราย 50

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนความตอ้งการที่จะรบัการสนบัสนุนการนาํวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนผ่์านระบบ Electronic Science 
Technology and Innovation (ESTI)

ราย 500

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครอืข่าย องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัการศึกษา
ที่เขา้ร่วมในตลาด

หน่วยงาน 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงานประจาํปี รอ้ยละ 85

18



หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

   โครงการที่ 3 : โครงการขยายการคา้การลงทุนสูส่ากล                  47.0115
1. กระทรวงพาณิชย์                  47.0115

1.1 กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ                  47.0115
กิจกรรม ส่งเสรมิผูป้ระกอบการและธุรกิจสรา้งสรรคยุ์คใหม่สู่สากล                  47.0115
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการและธุรกิจสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการพฒันาและ
ส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ

ราย 688

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการส ัง่ซื้อสนิคา้ ลา้นบาท 100
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูป้ระกอบการที่ประสบความสาํเรจ็ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมส่งเสรมิการตลาด

รอ้ยละ 60

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มในการสง่เสรมิ SME 
ใหม้ีประสทิธภิาพ (Ecosystem)

               107.1947

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการพฒันา /
ใหบ้รกิารแก่ SME

ศูนย/์ราย 90/280,000

   โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศูนยก์ารใหบ้รกิารและความช่วยเหลอืแก่ SME                  74.0597
1. กระทรวงอตุสาหกรรม                  56.0597

1.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  56.0597
กิจกรรม พฒันาศูนยใ์หบ้รกิารขอ้มลู SME                  16.7850
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเรื่องที่ไดร้บับรกิารขอ้มลูในการประกอบธุรกิจ เรื่อง 6,000
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน SME และผูป้ระกอบการที่ไดร้บับรกิารสามารถ
นาํขอ้มลูไปใชใ้นการประกอบธุรกิจ

รอ้ยละ 80

กิจกรรม พฒันาศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี                  39.2747
ตวัชี้วดักิจกรรม : SME และผูป้ระกอบการไดร้บับรกิารจากศูนยป์ฏรูิปอตุสาหกรรม
ดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์และสรา้งผลติภณัฑต์น้แบบ

กิจการ/คน/
ผลติภณัฑ์

100/1,290/100

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน SME และผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการพฒันา
มผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน SME และผูป้ระกอบการทไีดร้บัการพฒันาตน้แบบ
ผลติภณัฑม์มีลูค่าเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

2. รฐัวสิาหกิจ                  18.0000
2.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                  18.0000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพของสถานที่ผลติเครื่องสาํอางตามแนวทางการผลติที่ดขีอง
อาเซยีน

                 12.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไดร้บัการพฒันาความสามารถในการประกอบธุรกิจ

ราย 25

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่ผูป้ระกอบการเป้าหมายวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ไดร้บัความรูต้ามแนวทางการผลติที่ดขีองอาเซยีน

กลุม่ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงานประจาํปี รอ้ยละ 85
กิจกรรม พฒันานวตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  (SMEs)

                  6.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมทีไ่ดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

ราย 50

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการ
ใหค้าํปรกึษา/ใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยกีารบรรจแุละบรรจภุณัฑ์

ราย 130

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้บับรกิารใหค้าํปรกึษาและออกแบบบรรจภุณัฑ์

รอ้ยละ 90

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงานประจาํปี รอ้ยละ 85
   โครงการที่ 2 : โครงการยกระดบัขอ้มูลเพือ่ SME                  13.0000

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  13.0000
1.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)                  13.0000

กิจกรรม ยกระดบัขอ้มลูเพือ่ SME                  13.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการชมุชน ผูป้ระกอบการสรา้งสรรค ์
และบุคคลท ัว่ไปที่สนใจสามารถเขา้ถงึองคค์วามรูผ่้านช่องทางออนไลน์
และออฟไลน ์และนาํไปใชป้ระโยชนไ์ม่นอ้ยกว่า

คน 100,000

   โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาระบบการสง่เสรมิ SME                   7.5000
1. กระทรวงอตุสาหกรรม                   7.5000

1.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                   7.5000
กิจกรรม พฒันาผูใ้หบ้รกิารธุรกิจ SME                   7.5000
ตวัชี้วดักิจกรรม : หน่วยงานส่งเสรมิ SME และ ผูใ้หบ้รกิารธุรกิจอตุสาหกรรมไดร้บั
การพฒันา

คน/กลุม่ 250/9

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนหน่วยงานส่งเสรมิ SME และ ผูใ้หบ้รกิารธุรกิจ
อตุสาหกรรมสามารถใหบ้รกิารผูป้ระกอบการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ 45
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชนในการประกอบธุรกจิ
สาํนกันายกรฐัมนตรี

3,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน นกัศึกษา สู่การเป็น
   ผูป้ระกอบการสรา้งสรรคร์ุ่นใหม่ 3,000,000              บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
56,800,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 56,800,000             บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 56,800,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 56,800,000             บาท

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 82,048,400             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 82,048,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 82,048,400             บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการจดัตัง้ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศึกษา 82,048,400             บาท

4,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 4,000,000              บาท

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

เป้าหมายที่ 1 : SME ไทยเติบโต เขม้แข็ง แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล เพื่อเป็นพลงัสาํคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได ้ไม่นอ้ยกว่า 50,000 ลา้นบาท (ภายใน 3 ปี)

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : พฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ใหส้ามารถเติบโตได ้(Early State)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : เยาวชนมีความตระหนกัรูใ้นการประกอบธุรกจิ 1,900 ราย
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูท้ี่อยู่ในระยะเริ่มตน้ธุรกจิไดร้บัการพฒันาความรู ้การบ่มเพาะในการเริ่ม 
และสรา้งการเติบโตใหก้บัธุรกจิ 10,000 ราย

สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
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80,200,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 80,200,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 80,200,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 80,200,000             บาท

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 52,133,600             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 52,133,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 52,133,600             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 52,133,600             บาท

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 29,901,900             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 29,901,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 29,901,900             บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 29,901,900             บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 52,200,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 52,200,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและบ่มเพาะผูป้ระกอบการรายใหม่ 34,200,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิเริม่ตน้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
   และนวตักรรมเชงิลกึ (Deeptech Startup) 18,000,000             บาท

โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการเริ่มตน้ธุรกจิ
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 105,000,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 105,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 105,000,000           บาท
1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัการพฒันาศูนยส์่งเสรมิการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน
   เพือ่สนบัสนุนธุรกจินวตักรรมรายใหม่ (Company R&D Center - CRDC) 105,000,000            บาท

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 8,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 8,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 8,000,000              บาท

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

กระทรวงพาณิชย์

สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)
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110,000,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 110,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 110,000,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 110,000,000            บาท

สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)
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โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ความเป็นมืออาชีพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7,595,000              บาท
1. งบดาํเนินงาน 7,595,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,595,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,816,100              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,226,000              บาท
(3) วสัดสุาํนกังาน 60,200                  บาท
(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 492,700                บาท

21,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 21,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาวสิาหกจิรายย่อยใหป้ระกอบธุรกจิอย่างมอือาชพี
   ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา 21,000,000             บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 33,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 33,000,000             บาท

33,000,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

5,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชนเชงิสรา้งสรรคสู์่ภมูภิาค 5,000,000              บาท

    1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัศกัยภาพวสิาหกจิชมุชนสู่การเป็นผูป้ระกอบการมอือาชพี

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2 : พฒันาวสิาหกจิรายย่อยใหป้ระกอบธุรกจิอย่างมืออาชีพ (Micro)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : วสิาหกจิรายย่อยไดร้บัการพฒันาทกัษะความรูใ้นการประกอบธุรกจิ 23,000 ราย

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรพัยส์นิทางปญัญา

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)
สาํนกันายกรฐัมนตรี
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กรมประมง 5,149,900              บาท
1. งบดาํเนินงาน 5,149,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,149,900              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,183,500              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,000,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,091,600              บาท
(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 234,800                บาท
(5) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 510,000                บาท
(6) วสัดกุารเกษตร 130,000                บาท

10,944,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 10,944,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,944,000             บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,866,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,078,000              บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 14,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 14,000,000             บาท

14,000,000             บาท

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

2,416,800              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,416,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,416,800              บาท
1) เงนิอดุหนุนในการดาํเนนิการโครงการขยายโอกาสทางการตลาด 2,416,800              บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 60,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 60,000,000             บาท

60,000,000             บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสรมิการเกษตร

    1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑช์มุชนดว้ยทนุทางวฒันธรรมและภมูปิญัญาสู่สากล

    1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหมู่บา้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละส่งเสรมิช่องทางการตลาด

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม
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แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3 : พฒันาวสิาหกจิขนาดย่อมใหก้า้วสู่ธุรกจิสมยัใหม่ (Small)
ตวัช้ีวดัที่ 1 : วสิาหกจิขนาดย่อมไดร้บัการพฒันาการประกอบธุรกจิสมยัใหม่  71,000 ราย

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ธุรกจิสมยัใหม่

5,947,900              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,947,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและสรา้งมาตรฐานดา้นธรรมาภบิาลธุรกจิ 3,468,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัประกนัทางธุรกจิสู่มาตรฐานสากล 2,479,900              บาท

3,381,200              บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,381,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,381,200              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกปฏบิตักิาร (Workshop) ในการทาํแผนฟ้ืนฟูกจิการ 3,381,200              บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 15,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 15,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการสู่การเป็นสมารท์ SME 
   และโกลบอล SME 15,000,000             บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร
สาํนกันายกรฐัมนตรี

31,000,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 31,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,000,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิารวสิาหกจิขนาดย่อม 31,000,000             บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
19,252,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,952,500              บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,952,500              บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 116,000                บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 65,000                  บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,307,100              บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 683,800                บาท

กรมพฒันาธุรกจิการคา้
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงยตุิธรรม
กรมบงัคบัคดี

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร
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(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,360,000              บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 850,000                บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 779,300                บาท
(8) วสัดสุาํนกังาน 527,300                บาท
(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 19,000                  บาท
(10) วสัดงุานบา้นงานครวั 5,000                   บาท
(11) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 50,000                  บาท
(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,074,000              บาท
(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 107,000                บาท
(14) วสัดเุวชภณัฑ์ 9,000                   บาท

2. งบลงทนุ 9,100,000              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,100,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 7,500,000              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,500,000              บาท

(1) เครือ่งทดสอบการซมึผ่านของแกส๊ ตาม EN 374-1:2003 
    พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,500,000              บาท

(2) ชดุทดสอบความสามารถในการพมิพ ์(Printability Tester) 
    พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 4,000,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,600,000              บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,600,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,600,000              บาท
  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 3,200,000              บาท
1) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ
   ผลติภณัฑS์MEs ใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานสากล 3,200,000              บาท

14,498,700             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 14,498,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,498,700             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 7,364,200              บาท
2) ค่าครภุณัฑ์ 7,134,500              บาท

(1) ชดุเครือ่งมอืเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
    และขนาดย่อม สู่อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 
    ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 7,134,500              บาท

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ
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10,000,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,000,000             บาท

2,124,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,124,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,124,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,124,000              บาท

3,725,500              บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,725,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,725,500              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายยกระดบัคณุภาพของฝากปลอดภยัในผลติภณัฑอ์าหาร
    ทีบ่รรจใุนภาชนะพรอ้มจาํหน่ายสาํหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหาร
    ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 3,725,500              บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 64,005,300             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 27,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 27,000,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนพฒันาศกัยภาพและมาตรฐาน
   การตรวจรบัรองฮาลาล 27,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 37,005,300             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งมลูค่าเพิม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 37,005,300             บาท

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ/ผลติภาพ

506,000,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 506,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 506,000,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 506,000,000            บาท

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสขุ

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
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กระทรวงพาณิชย์
9,108,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,108,200              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย รองรบัการขยายตวั
   ภาคการคา้และบรกิาร 4,258,200              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัขดีความสามารถดา้นบญัชขีอง SME ไทย
   ดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 4,850,000              บาท

42,997,400             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 42,997,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 42,997,400             บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 11,508,400             บาท
โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ/ผลติภาพ 11,508,400             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 11,508,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 11,508,400             บาท

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 143,000,000           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 143,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพและยกระดบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 80,000,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพ SME ดว้ยระบบเทคโนโลยดีจิทิลั 45,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการรวมกลุม่ SME และเชื่อมโยงอตุสาหกรรม 18,000,000             บาท

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด

51,472,100             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 51,472,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัศกัยภาพธุรกจิบรกิารทีม่มีลูค่าสูง 26,760,700             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งมลูค่าเศรษฐกจิดว้ยธุรกจิแฟรนไชส์ 17,403,500             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่โอกาสการคา้ดว้ยพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิส ์
   (e-Commerce for All) 7,307,900              บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาธุรกจิการคา้
กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
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32,293,300             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 32,293,300             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 15,135,300             บาท
(1) พฒันาตลาดกลางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิสข์องประเทศ Moc Single 
    E-commerce ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี
    1 ระบบ 15,135,300             บาท

2) ค่าจา้งทีป่รกึษาดา้นพาณิชย์ 2,000,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิพาณิชยด์จิทิลั 15,158,000             บาท

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ
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แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.4 : พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและวสิาหกจิ
ที่มีศกัยภาพใหเ้ขา้สู่การแข่งขนัระดบัสากล (Medium & High Potential)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : วสิาหกจิขนาดกลางไดร้บัการพฒันาการทาํธุรกจิในระดบัสากล 1,400 ราย

โครงการ : โครงการยกระดบัวสิาหกจิสู่องคก์รระดบัสากล
กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 10,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 10,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบ่มเพาะ SME ทีม่ศีกัยภาพใหม้คีวามพรอ้มในการขยาย
   สู่ตลาดทนุ 10,000,000             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม

10,000,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,000,000             บาท

5,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 5,000,000              บาท

โครงการ : โครงการขยายการคา้การลงทนุสู่สากล

47,011,500             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 47,011,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิผูป้ระกอบการและธุรกจิสรา้งสรรคย์ุคใหม่สู่สากล 47,011,500             บาท

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รฐัวสิาหกจิ

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
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ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการพฒันา 90 ศูนย ์/ ใหบ้รกิารแก่ SME 280,000 ราย

68,694,700 บาท
กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 68,694,700             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 68,694,700             บาท
    1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยส์นบัสนุนและช่วยเหลอื SME 19,220,000             บาท

44,474,700             บาท
5,000,000              บาท

รฐัวสิาหกจิ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 18,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ                 773,100 บาท

- เงนิรายได ้                 773,100 บาท
1. งบลงทนุ 10,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,000,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,000,000             บาท
(1) ชดุเตรยีมและวเิคราะหผ์ลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางในระดบัตน้แบบ 
    ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 10,000,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,000,000              บาท
เงนินอกงบประมาณ                 773,100 บาท

- เงนิรายได ้                 773,100 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000              บาท
เงนินอกงบประมาณ                 773,100 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 8,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 773,100                บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัขอ้มูลเพื่อ SME
สาํนกันายกรฐัมนตรี

13,000,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 13,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,000,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายพฒันาฐานขอ้มลูทีเ่ป็นการสนบัสนุน 13,000,000             บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มในการส่งเสรมิ SME ใหม้ีประสทิธิภาพ (Ecosystem)

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาศูนยก์ารใหบ้รกิารและความช่วยเหลอืแก่ SME

    2) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัศูนยป์ฏรูิปอตุสาหกรรมเพือ่ขบัเคลือ่น SME สู่สากล
    3) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพอตุสาหกรรมอาหารแปรรูปแบบครบวงจร
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โครงการ : โครงการพฒันาระบบการส่งเสรมิ SME
กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 7,500,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 7,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาผูใ้หบ้รกิาร SME 7,500,000              บาท
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  งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
  เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
        หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563
8,770,401,300                6,920,908,900                

30,811,900 58,503,800 

เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ เป็นศูนยก์ลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ
และสงัคม โดยพฒันาพื้นทีใ่หม้รีะบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม สงัคม สิง่แวดลอ้ม การศึกษา
เพิม่ประสทิธภิาพของด่านศุลกากร และปรบัปรุงและจดัทาํขอ้เสนอกฎหมายและกฎระเบยีบใหม่
ประชาสมัพนัธใ์หน้กัลงทนุและผูป้ระกอบการไทยและนานาชาตมิาลงทนุในพื้นทีเ่ป้าหมาย ไดแ้ก่
ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา หนองคาย เชยีงราย นครพนม กาญจนบรุ ีและนราธวิาส
สนบัสนุนการพฒันาสาธารณสุขชายแดน ป้องกนั เฝ้าระวงั ควบคุมโรคตดิต่อ พฒันาฝีมอืแรงงาน
การจดัระบบแรงงานต่างดา้ว ตลอดจนพฒันาพื้นทีบ่รเิวณชายแดนใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัรองรบั
กจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ชื่อมโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น โดยนาํเทคโนโลย ีนวตักรรม
และดจิทิลัมาใชอ้าํนวยความสะดวกในการพฒันาพื้นที่

1) ประชาชนในพื้นทีแ่ละผูป้ระกอบการบรเิวณชายแดน
2) นกัธุรกจิไทยและนกัธุรกจินานาชาติ

 2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : เขตเศรษฐกจิพเิศษ 10 แห่ง ไดแ้ก่ ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา
      หนองคาย เชยีงราย นครพนม กาญจนบรุ ีและนราธวิาส

หน่วยรบังบประมาณที่เป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนักนายกรฐัมนตรี
1) สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

 หน่วยรบังบประมาณที่เกีย่วขอ้ง : 11 กระทรวง 23 หน่วยงาน



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

รอ้ยละ 70- ตวัชี้วดั : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม
มมีาตรฐานสูงขึ้นและการใหบ้รกิารการขา้มแดน
ระบบประปา สาธารณสุข มคีวามเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการและมคุีณภาพสูงขึ้น

- ตวัชี้วดั : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดนเพิม่ขึ้น

(1) ผลสมัฤทธิ์ : พื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน
มกีารลงทนุสูงขึ้นและช่วยสนบัสนุนการกระจาย
ความเจรญิไปสู่ภมูภิาค

รอ้ยละ 5
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5. แผนภาพเช่ือมโยง 

5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  
แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์การพฒันาพื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ 

เป้าหมาย : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน 

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 

ฉบบัท่ี 12  
และแผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณ 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี์ 9 การพฒันาภาค เมอืง  
และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ 
เป้าหมายท่ี 4 เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นที่
เศรษฐกจิใหมบ่รเิวณชายแดน 
ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 4.1 มลูค่าการลงทุน 
ในพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึ้น 
รอ้ยละ 20 
ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 4.2 สถานประกอบการ 
ทีจ่ดทะเบยีนในพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหมเ่พิม่ขึ้น 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563 
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

         งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ   6,920.9089 ลา้นบาท 
         เงนินอกงบประมาณ   58.5038   ลา้นบาท   
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 
 

เป้าหมาย : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน    
ตวัชี้วดั : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ใหร้องรบัการขยายตวัของกจิกรรมในพื้นที่ 
ตวัชี้วดั 
1. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมไดร้บัการพฒันา จาํนวน 47 รายการ 
2. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและความม ัน่คงไดร้บัการพฒันา จาํนวน 75 รายการ 
3. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม ระบบบรกิารสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มไดร้บัการพฒันา จาํนวน 51 แห่ง 
 
 
 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาบคุลากร และผูป้ระกอบการ เพือ่สนบัสนุนการ
พฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 
ตวัชี้วดั 
1. สถานประกอบการไดร้บัการอบรม จาํนวน 100 แห่ง 
2. แรงงานและประชาชนในพื้นที่ ไดร้บัการอบรม พฒันาและส่งเสรมิ
ความรูไ้ม่นอ้ยกว่า 15,000 คน 
 
 

แนวทางที่ 1.3 : สนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดและ
การเพิม่ประสทิธิภาพการขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
ตวัชี้วดั  
1. นกัลงทุน ผูป้ระกอบการและประชาชนรบัรูข้อ้มลูเกี่ยวกบัการ
ประกอบธุรกิจ ดา้นการคา้การลงทนุชายแดนและเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
ไม่นอ้ยกว่า 2,000 คน 
2. มกีารขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในระดบัพื้นที่ 
จาํนวน 10 พื้นที่ 

เป้าหมายของแผนงาน 
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

กระทรวงพาณิชย ์
1. กรมการคา้ต่างประเทศ  
   - โครงการขยายการคา้การลงทนุชายแดน 
     และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  
กระทรวงมหาดไทย 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  
   - โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการดาํเนินงาน 
      เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  
2. กรมการปกครอง  
   - โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม  
   - โครงการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในเชงิพื้นที ่ 
2. สาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  
   - โครงการจดัทาํแผนการตลาดและประชาสมัพนัธ ์
     เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจ่าย   70.7269 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ        - ลา้นบาท 

กระทรวงแรงงาน 
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  
   - โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันา 
     เศรษฐกจิพเิศษ  
2. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
   - โครงการรณรงค ์ส่งเสริมการบรหิารจดัการดา้นแรงงาน 
     ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจ่าย   91.0960 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ        - ลา้นบาท 

กระทรวงการคลงั 
1. กรมศุลกากร  
   - โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ  
กระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมประมง  
   -โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพเิศษ   
2. กรมปศสุตัว ์ 
   - โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพเิศษ  
3. กรมวิชาการเกษตร  
   -  โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบั 
      การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมการขนสง่ทางบก  
   - โครงการศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ  
     จงัหวดัเชยีงราย  
2. กรมทางหลวง  
   - โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ  
3. กรมทางหลวงชนบท  
   - โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
     ชายแดน (SEZ)  
4. กรมท่าอากาศยาน  
   - โครงการการพฒันาท่าอากาศยานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป์่า และพนัธุพ์ชื  
   - โครงการพฒันาด่านตรวจสตัวป์่าในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ  

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง  
   - โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 
2. กรมโยธาธิการและผงัเมือง  
   - โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ  
กระทรวงแรงงาน 
1. กรมการจดัหางาน  
   - โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงาน 
     ต่างดา้วเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ  
กระทรวงสาธารณสุข 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
   - โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแบบบูรณาการ  
2. กรมควบคุมโรค  
   - โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอุบตัิใหม่ และภยัสุขภาพ 
     ทีเ่ชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ  
3. กรมอนามยั  
   - โครงการลดและป้องกนัปจัจยัเสีย่งจากมลพษิสิง่แวดลอ้ม 
     ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ   
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรฯี  
1. สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  
   - โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ  
   - โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิาร เพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คง 
     ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ  
รฐัวิสาหกจิ  
1. การประปาสว่นภูมิภาค  
   - โครงการนํา้ประปาทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ

รวมงบประมาณรายจ่าย   6,759.0860    ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ      58.5038     ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 77.7737         6,728.6923      0.5520           113.8909        6,920.9089      
กระทรวงการคลงั -                214.8656      -                -                214.8656      

1. กรมศุลกากร -                214.8656      -                -                214.8656      
โครงการ : โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่
เศรษฐกิจพเิศษ

-                  214.8656        -                  -                  214.8656        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13.8249       20.2126       -                -                34.0375       
1. กรมประมง 4.9760         11.6608       -                -                16.6368       
โครงการ : โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกิจพเิศษ 4.9760           11.6608         -                  -                  16.6368         

2. กรมปศุสตัว ์ 6.7489         3.7290         -                -                10.4779       
โครงการ : โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกิจพเิศษ 6.7489           3.7290           -                  -                  10.4779         

3. กรมวชิาการเกษตร 2.1000         4.8228         -                -                6.9228         
โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตร
ชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

2.1000           4.8228           -                  -                  6.9228           

กระทรวงคมนาคม -                5,292.7892    -                -                5,292.7892    
1. กรมการขนสง่ทางบก -                159.1930      -                -                159.1930      
โครงการ : โครงการศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่ง
สนิคา้เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย

-                  159.1930        -                  -                  159.1930        

2. กรมทางหลวง -                3,804.5191    -                -                3,804.5191    
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน
เขตเศรษฐกิจพเิศษ

-                  3,804.5191      -                  -                  3,804.5191      

3. กรมทางหลวงชนบท -                1,244.4116    -                -                1,244.4116    
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบท
เพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน (SEZ)

-                  1,244.4116      -                  -                  1,244.4116      

4. กรมท่าอากาศยาน -                84.6655       -                -                84.6655       
โครงการ : โครงการการพฒันาท่าอากาศยาน
เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

-                  84.6655         -                  -                  84.6655         

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม -                5.5324         -                -                5.5324         
1. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื -                5.5324         -                -                5.5324         
โครงการ : โครงการพฒันาด่านตรวจสตัวป่์าในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพเิศษ

-                  5.5324           -                  -                  5.5324           

กระทรวงพาณิชย์ -                -                -                37.6362       37.6362       
1. กรมการคา้ต่างประเทศ -                -                -                37.6362       37.6362       
โครงการ : โครงการขยายการคา้การลงทุนชายแดน 
และเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

-                  -                  -                  37.6362         37.6362         

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

กระทรวงมหาดไทย -                363.9276      -                25.4792       389.4068      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย -                -                -                4.4792         4.4792         
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่น
การดาํเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

-                  -                  -                  4.4792           4.4792           

2. กรมการปกครอง -                67.4215       -                21.0000       88.4215       
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

-                  67.4215         -                  21.0000         88.4215         

3. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง -                296.5061      -                -                296.5061      
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ -                  296.5061        -                  -                  296.5061        

กระทรวงแรงงาน 26.0379       42.6821       0.5520         43.1640       112.4360      
1. กรมการจดัหางาน 21.3400       -                -                -                21.3400       
โครงการ : โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็ 
(One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้ว
เพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษ

21.3400         -                  -                  -                  21.3400         

2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -                42.6821       0.5520         40.7100       83.9441       
โครงการ : โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงาน
ในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

-                  42.6821         0.5520           40.7100         83.9441         

3. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 4.6979         -                -                2.4540         7.1519         
โครงการ : โครงการรณรงค ์ส่งเสรมิการบรหิารจดัการ
ดา้นแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

4.6979           -                  -                  2.4540           7.1519           

กระทรวงสาธารณสุข 37.9109       507.4023      -                -                545.3132      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข -                501.8751      -                -                501.8751      
โครงการ : โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ
แบบบูรณาการ

-                  501.8751        -                  -                  501.8751        

2. กรมควบคุมโรค 27.6036       5.5272         -                -                33.1308       
โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคติดต่อ โรคอบุตัิใหม่ และภยัสุขภาพ
ที่เชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ

27.6036         5.5272           -                  -                  33.1308         

3. กรมอนามยั 10.3073       -                -                -                10.3073       
โครงการ : โครงการลดและป้องกนัปจัจยัเสีย่ง
จากมลพษิสิง่แวดลอ้มในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

10.3073         -                  -                  -                  10.3073         

กระทรวงอตุสาหกรรม -                -                -                7.6115         7.6115         
1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม -                -                -                5.4920         5.4920         
โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันา
เศรษฐกิจพเิศษในเชงิพื้นที่

-                  -                  -                  5.4920           5.4920           
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

2. สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม -                -                -                2.1195         2.1195         
โครงการ : โครงการจดัทาํแผนการตลาด
และประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

-                  -                  -                  2.1195           2.1195           

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื
ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

-                100.8838      -                -                100.8838      

1. สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ -                100.8838      -                -                100.8838      
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพือ่รองรบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ

-                  20.2298         -                  -                  20.2298         

โครงการ : โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิาร
เพือ่เสรมิความม ัน่คงในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

-                  80.6540         -                  -                  80.6540         

รฐัวสิาหกจิ -                180.3967      -                -                180.3967      
1. การประปาสว่นภมูิภาค -                180.3967      -                -                180.3967      
โครงการ : โครงการนํา้ประปาที่ใหบ้รกิารแก่ประชาชน
ในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ

-                  180.3967        -                  -                  180.3967        
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               6,920.9089
เป้าหมายที่ 1 : เพิม่มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน               6,920.9089
ตวัช้ีวดัที่ 1 : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน เพิม่ข้ึนไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 5
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ใหร้องรบัการขยายตวัของ
กจิกรรมในพื้นที่

              6,759.0860

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมไดร้บัการพฒันา รายการ 47
ตวัช้ีวดัที่ 2 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงไดร้บัการพฒันา รายการ 75
ตวัช้ีวดัที่ 3 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม ระบบบรกิารสาธารณาสุขและสิง่แวดลอ้ม
ไดร้บัการพฒันา

แห่ง 51

1. กระทรวงการคลงั                 214.8656
1.1 กรมศุลกากร                 214.8656
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ                 214.8656
กิจกรรม การพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ                 214.8656
ตวัชี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันา แห่ง 11
ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย รอ้ยละ 100

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  34.0375
2.1 กรมประมง                  16.6368
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกิจพเิศษ                  16.6368
กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด่านตรวจสตัวน์ํา้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ                  16.6368
ตวัชี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจและความม ัน่คงไดร้บัการพฒันา รายการ 1

2.2 กรมปศุสตัว ์                  10.4779
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกิจพเิศษ                  10.4779
กิจกรรม พฒันาด่านเขตเศรษฐกิจพเิศษ                  10.4779
ตวัชี้วดักิจกรรม ด่านเขตเศรษฐกิจพเิศษไดร้บัการพฒันา รายการ 13
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนตวัอย่างที่ไดร้บัการตรวจวเิคราะห์ ตวัอย่าง 19,940

2.3 กรมวชิาการเกษตร                   6.9228
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน

                  6.9228

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน                   6.9228
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนด่านตรวจพชืที่ไดร้บัการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ
การบรกิารที่ดขีึ้น

แห่ง 14

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

3. กระทรวงคมนาคม              5,292.7892
3.1 กรมการขนส่งทางบก                 159.1930
โครงการที่ 1 : โครงการศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ  
จงัหวดัเชยีงราย

                159.1930

กิจกรรม ก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ 
จงัหวดัเชยีงราย ระยะที่ 1

                159.1930

ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้การก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้
เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย

รอ้ยละ 100

3.2 กรมทางหลวง              3,804.5191
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษ              3,804.5191
กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ              3,804.5191
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเสน้ทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง รายการ 24
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

3.3 กรมทางหลวงชนบท              1,244.4116
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษ
ชายแดน (SEZ)

             1,244.4116

กิจกรรม ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน (SEZ)                 586.5296
ตวัชี้วดักิจกรรม รายการที่ดาํเนินการ รายการ 13
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน (SEZ)                 657.8820
ตวัชี้วดักิจกรรม รายการที่ไดร้บัการจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ รายการ 6

3.4 กรมท่าอากาศยาน                  84.6655
โครงการที่ 1 : โครงการการพฒันาท่าอากาศยานเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ                  84.6655
กิจกรรม ก่อสรา้ง ปรบัปรุง และขยายท่าอากาศยานเขตเศรษฐกิจพเิศษ                  84.6655
ตวัชี้วดักิจกรรม เชงิปรมิาณ : รายการที่ก่อสรา้งและปรบัปรุง รายการ 1

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                   5.5324
4.1 กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                   5.5324
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาด่านตรวจสตัวป่์าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ                   5.5324
กิจกรรม พฒันาด่านตรวจสตัวป่์าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ                   5.5324
ตวัชี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
ไดร้บัการพฒันา

แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม ความพงึพอใจของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการปฏบิตัิงานตามอนุสญัญา
CITES ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80
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5. กระทรวงมหาดไทย                 363.9276
5.1 กรมการปกครอง                  67.4215
โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ                  67.4215
กิจกรรม อาํนวยการการสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ                  67.4215
ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ แห่ง 23

5.2 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 296.5061
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ                 296.5061
กิจกรรม พฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ                 296.5061
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บัการพฒันาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ แห่ง 18
ตวัชี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคุีณภาพและไดม้าตรฐานตาม
หลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100

6. กระทรวงแรงงาน                  21.3400
6.1 กรมการจดัหางาน                  21.3400
โครงการที่ 1 : โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) 
ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษ

                 21.3400

กิจกรรม การพจิารณาอนุญาตทาํงานแบบเบด็เสรจ็ในเขตเศรษฐกิจพเิศษ                  21.3400
ตวัชี้วดักิจกรรม แรงงานต่างดา้วไดร้บัอนุญาตทาํงานในเขตเศรษฐกิจพเิศษ คน 90,000

7. กระทรวงสาธารณสุข                 545.3132
7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 501.8751
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษแบบบูรณาการ                 501.8751
กิจกรรม พฒันาระบบบรกิารสุขภาพเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ                 501.8751
ตวัชี้วดักิจกรรม สถานบรกิารสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษไดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

รอ้ยละ 70

7.2 กรมควบคุมโรค                  33.1308
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อ โรคอบุตัิใหม่ 
และภยัสุขภาพที่เชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ

                 33.1308

กิจกรรม พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหว่างประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่
รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

                 33.1308

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนช่องทางเขา้ออกระหว่างประเทศที่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พเิศษไดร้บัการพฒันาตามแนวทางกฎอนามยัระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation 
Tool : IHR – JEE)

แห่ง 26

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนจงัหวดัชายแดนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษไดร้บัการพฒันา
ตามสมรรถนะการปฏบิตัิตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International
 Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)

จงัหวดั 10
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7.3 กรมอนามยั                  10.3073
โครงการที่ 1 : โครงการลดและป้องกนัปจัจยัเสีย่งจากมลพษิสิง่แวดลอ้ม
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

                 10.3073

กิจกรรม ส่งเสรมิใหเ้กิดการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษให ้
เกิดเมอืงน่าอยู่อย่างย ัง่ยนื

                 10.3073

ตวัชี้วดักิจกรรม มรีะบบเฝ้าระวงัสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พเิศษ ที่มนิีคมอตุสาหกรรมและพื้นที่ชายแดนที่ติดกบัประเทศเพือ่นบา้น

แห่ง 4

ตวัชี้วดักิจกรรม สถานบรกิารที่พกัอาศยั โรงแรม รสีอรท์ ในแหลง่ท่องเที่ยว
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ ไดร้บัการจดัการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

แห่ง 10

8. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

                100.8838

8.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                 100.8838
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ                  20.2298
กิจกรรม พฒันาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการปฏบิตัิงานใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

                 20.2298

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจและความม ัน่คง
ไดร้บัการพฒันา

รายการ 1

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิาร เพือ่เสรมิความม ัน่คง
ในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

                 80.6540

กิจกรรม พฒันาประสทิธภิาพงานบรกิารเพือ่เสรมิความม ัน่คงในเขตเศรษฐกิจพเิศษ                  80.6540
ตวัชี้วดักิจกรรม ระบบบรกิารที่เกี่ยวขอ้งดา้นเศรษฐกิจและความม ัน่คง
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษไดร้บัการพฒันา ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม การใหบ้รกิารดา้นสงัคมและความม ัน่คงในเขตเศรษฐกิจพเิศษ
10 พื้นที่ไดร้บัการพฒันา

รอ้ยละ 70

9. รฐัวสิาหกิจ                 180.3967
9.1 การประปาส่วนภมูภิาค (การประปาส่วนภมูภิาค)                 180.3967
โครงการที่ 1 : โครงการนํา้ประปาที่ใหบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พเิศษ

                180.3967

กิจกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ                 180.3967
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย แห่ง 4

45



หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : พฒันาบุคลากร และผูป้ระกอบการ เพือ่สนบัสนุนการพฒันา
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

                 91.0960

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สถานประกอบการไดร้บัการอบรม แห่ง 100
ตวัช้ีวดัที่ 2 : แรงงานและประชาชนในพื้นที่ ไดร้บัการอบรม พฒันาและสง่เสรมิ
ความรู ้ไม่นอ้ยกว่า

คน 15,000

1. กระทรวงแรงงาน                  91.0960
1.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  83.9441
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ                  83.9441
กิจกรรม เพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ                  83.9441
ตวัชี้วดักิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานไดต้ามเป้าหมาย คน 12,000

1.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                   7.1519
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค ์ส่งเสรมิการบรหิารจดัการดา้นแรงงานในเขตพฒันา
เศรษฐกิจพเิศษ

                  7.1519

กิจกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหแ้รงงานในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

                  2.7540

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษที่ไดร้บัการส่งเสรมิ 
สนบัสนุนดา้นคุม้ครองแรงงาน

คน 4,500

กิจกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหส้ถานประกอบกิจการในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน

                  4.3979

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสถานประกอบกิจการในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
ไดร้บัการพฒันา มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน

แห่ง 100

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : สนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด 
และการเพิม่ประสทิธภิาพการขบัเคลื่อนการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ

                 70.7269

ตวัช้ีวดัที่ 1 : นกัลงทุน ผูป้ระกอบการและประชาชนรบัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ
ดา้นการคา้การลงทุนชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ไม่นอ้ยกว่า

คน 2,000

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มีการขบัเคลื่อนการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในระดบัพื้นที่ พื้นที่ 10
1. กระทรวงพาณิชย์                  37.6362

1.1 กรมการคา้ต่างประเทศ                  37.6362
โครงการที่ 1 : โครงการขยายการคา้การลงทุนชายแดน และเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ                  37.6362
กิจกรรม การขยายการคา้การลงทุนชายแดนและพฒันาผูป้ระกอบการเพือ่รองรบัเขต
พฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

                 37.6362

ตวัชี้วดักิจกรรม นกัลงทุน/ผูป้ระกอบการรบัรูข้อ้มลูเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจดา้น
การคา้การลงทุนชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

ราย 800

ตวัชี้วดักิจกรรม มลูค่าการคา้ชายแดนผ่านแดนขยายตวัเมือ่เทยีบกบัปีที่ผ่านมา รอ้ยละ 3
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

2. กระทรวงมหาดไทย                  25.4792
2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย                   4.4792
โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ                   4.4792
กิจกรรม สนบัสนุนการดาํเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ                   4.4792
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนศูนยบ์รกิารเบด็เสรจ็ดา้นการลงทุน
มคีวามพรอ้มรองรบัการใหบ้รกิารแก่ประชาชน

แห่ง 10

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็ในการสนบัสนุนศูนยบ์รกิารเบด็เสรจ็
ดา้นการลงทุนในการใหบ้รกิารแก่นกัลงทุน

ระดบั 5

2.2 กรมการปกครอง                  21.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ                  21.0000
กิจกรรม อาํนวยการการสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ                  21.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ แห่ง 23

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                   7.6115
3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                   5.4920
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษในเชงิพื้นที่                   5.4920
กิจกรรม สนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด                   5.4920
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบการรบัรูข้อ้มลูเกี่ยวกบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ ราย 400
ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนรบัรูข้อ้มลูเกี่ยวกบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ ราย 4,000

3.2 สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                   2.1195
โครงการที่ 1 : โครงการจดัทาํแผนการตลาดและประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกิจ
พเิศษ

                  2.1195

กิจกรรม การสนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธ ์การตลาดและการเพิม่ประสทิธภิาพ
การขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ

                  2.1195

ตวัชี้วดักิจกรรม มแีผนการตลาดและประชาสมัพนัธภ์าพรวมและรายจงัหวดั
ที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

จงัหวดั 10
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
6,920,908,900         บาท

6,759,086,000         บาท

214,865,600           บาท
1. งบลงทนุ 214,865,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 214,865,600           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 214,865,600           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,848,800             บาท
(1) โครงการก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัและบา้นพกัขา้ราชการ 
    ด่านศุลกากรตากใบ ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 21,848,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,020,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,895,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,848,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,275,800              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 178,929,500           บาท
(1) โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที ่2 จงัหวดัตาก 1 แห่ง 29,941,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 319,700,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 98,795,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 53,099,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,941,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 137,864,500           บาท

(2) โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 153,100                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,517,909,400         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 591,677,100           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 585,075,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 341,003,700           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 153,100                บาท

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทนุในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน
ตวัช้ีวดัที่ 1 : มูลค่าการลงทนุในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อใหร้องรบัการขยายตวัของกจิกรรมในพื้นที่
ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมไดร้บัการพฒันา จาํนวน 47 รายการ
ตวัช้ีวดัที่ 2 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงไดร้บัการพฒันา จาํนวน 75 รายการ
ตวัช้ีวดัที่ 3 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม ระบบบรกิารสาธารณาสขุและสิ่งแวดลอ้มไดร้บัการพฒันา จาํนวน 51 แห่ง 
กระทรวงการคลงั 
กรมศลุกากร 
โครงการ : โครงการพฒันาด่านศลุกากรพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ
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(3) โครงการก่อสรา้งอาคารทีท่าํการด่านศุลกากรเชยีงแสนแห่งใหม่
    และสิง่ปลูกสรา้งประกอบ ตาํบลบา้นแซว อาํเภอเชยีงแสน 
    จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 18,088,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 212,800,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 53,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,628,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 99,484,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,088,000             บาท

(4) โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรบรเิวณจดุผ่านแดนถาวรบา้นพนุํา้รอ้น 
    ระยะที ่1 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 74,747,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 709,806,900           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 162,430,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 202,019,200           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 270,610,600           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 74,747,100             บาท

(5) โครงการก่อสรา้งอาคารจดุผ่านแดนถาวร (บา้นหนองเอีย่น) 
    ด่านศุลกากรอรญัประเทศ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภออรญัประเทศ 
    จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 56,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 224,000,000           บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,105,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 6,105,000              บาท
1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,982,300              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ
    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 7,982,300              บาท
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16,636,800             บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,976,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,976,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,976,000              บาท

2. งบลงทนุ 11,660,800             บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,660,800             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,660,800             บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,660,800             บาท

(1) ด่านตรวจสตัวน์ํา้จงัหวดักาญจนบรุ ีตาํบลบา้นเก่า 
    อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 11,660,800             บาท

10,477,900             บาท
1. งบดาํเนินงาน 6,748,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,748,900              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,620,000              บาท
(2) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 5,128,900              บาท

2. งบลงทนุ 3,729,000              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,729,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,729,000              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,729,000              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 3,729,000              บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพเิศษ

กรมปศสุตัว ์
โครงการ : โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพเิศษ
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6,922,800              บาท
1. งบดาํเนินงาน 2,100,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,100,000              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,100,000              บาท

2. งบลงทนุ 4,822,800              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,822,800              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,526,300              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 28,600                  บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 28,600                  บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,601,600              บาท
(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 3,601,600              บาท
2.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 149,700                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 149,700                บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 746,400                บาท
(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 12 รายการ (รวม 30 หน่วย) 746,400                บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 296,500                บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 296,500                บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 296,500                บาท

กรมวชิาการเกษตร 
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
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159,193,000           บาท
1. งบลงทนุ 159,193,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 159,193,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 159,193,000           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 2,843,200              บาท
(1) ค่าควบคมุงานก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ 
    จงัหวดัเชยีงราย ระยะที ่1 1 แห่ง 2,843,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,300,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,822,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,634,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,843,200              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 156,349,800           บาท
(1) ก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ 
    จงัหวดัเชยีงราย ระยะที ่1 1 แห่ง 156,349,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,360,000,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 281,204,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 500,796,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 421,650,200           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 156,349,800           บาท

3,804,519,100         บาท
1. งบลงทนุ 3,804,519,100         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,804,519,100         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,804,519,100         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,765,858,300         บาท
(1) สาย อ.หวา้นใหญ่ - อ.ธาตพุนม จ.มกุดาหาร จ.นครพนม 23.831 กม. 25,362,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,046,838,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 210,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 351,485,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 459,991,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,362,000             บาท

กรมทางหลวง 
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ

กระทรวงคมนาคม 
กรมการขนส่งทางบก 
โครงการ : โครงการศูนยเ์ปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชียงของ 
             จงัหวดัเชียงราย
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(2) สาย บ.นาไคร ้- อ.คาํชะอ ีจ.มกุดาหาร จ.กาฬสนิธุ์ 734,662,000            บาท
(2.1) สาย บ.นาไคร ้- อ.คาํชะอ ีตอน บ.นาไคร ้- อ.หนองสูง จ.มกุดาหาร
      จ.กาฬสนิธุ ์16.600 กม. 367,308,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,196,294,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 288,986,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 300,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 367,308,000            บาท

(2.2) สาย บ.นาไคร ้- อ.คาํชะอ ีตอน อ.หนองสูง - อ.คาํชะอ ี
      จ.มกุดาหาร 19.708 กม. 367,354,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,196,376,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 289,022,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 300,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 367,354,000            บาท

(3) สายตราด - หาดเลก็ ตอน ทางแยกเขา้ ต.ไมรู้ด - บ.คลองจาก 
    จ.ตราด 23.450 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 985,472,000            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 198,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 284,881,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 100,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 402,591,000            บาท

(4) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 (อ.หนองสองหอ้ง) - อ.ท่าบ่อ 
    จ.หนองคาย 13.088 กม. 36,340,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 299,300,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 95,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 167,560,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,340,000             บาท
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(5) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที ่2 จ.สงขลา 111,580,000            บาท
(5.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที ่2 ตอน 1 
      จ.สงขลา 4.100 กม. 91,180,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 295,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 100,820,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 91,180,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,000,000             บาท

(5.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที ่2 ตอน 2 
      จ.สงขลา 1.396 กม. 20,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 168,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 59,080,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,520,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท

(6) สายนครพนม - อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม 18.853 กม. 190,556,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 644,156,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 129,600,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 324,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 190,556,000            บาท

(7) สาย อ.อรญัประเทศ - อ.โคกสูง จ.สระแกว้ 19.964 กม. 124,959,300            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,526,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 124,959,300            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 262,439,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 313,127,700            บาท

(8) สายนราธวิาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ 
    จ.นราธวิาส 6.173 กม. 246,195,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 310,195,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 246,195,000            บาท
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(9) สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา (บ.หนองเอีย่น - สตงึบท)
    ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 
    จ.สระแกว้ 345,118,400            บาท

(9.1) สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา (บ.หนองเอีย่น -
      สตงึบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง
      หมายเลข 3586 ตอน 1 จ.สระแกว้  10.500 กม. 186,051,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,007,157,900         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 207,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 186,051,200            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 285,361,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 328,745,300            บาท

(9.2) สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา (บ.หนองเอีย่น -
      สตงึบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง
      หมายเลข 3586 ตอน 2 จ.สระแกว้ 14.711 กม. 159,067,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 892,872,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 207,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 159,067,200            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 252,980,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 273,825,000            บาท

(10) สาย อ.บา้นแพง - อ.ท่าอเุทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอเุทน 
     จ.นครพนม 30.481 กม. 324,627,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,392,800,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 324,627,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 394,626,700            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 393,546,300            บาท

(11) สายทางเลีย่งเมอืงอรญัประเทศ จ.สระแกว้ 4.400 กม. 105,577,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 315,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 105,577,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 137,423,000            บาท

(12) สาย อ.ท่าบ่อ - อ.ศรเีชยีงใหม่ จ.หนองคาย 19.260 กม. 124,881,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 648,041,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 130,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 124,881,600            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 236,072,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 157,087,800            บาท
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(13) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 324 กบัทางหลวง
     หมายเลข 367 (แยกวงัสารภ)ี จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 90,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000            บาท

(14) สาย อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทงิ ตอน อ.เชยีงคาํ - อ.เทงิ จ.เชยีงราย 440,000,000            บาท
(14.1) สาย อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทงิ ตอน อ.เชยีงคาํ - อ.เทงิ ตอน 1
        จ.เชยีงราย 12.000 กม. 150,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท

(14.2) สาย อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทงิ ตอน อ.เชยีงคาํ - อ.เทงิ ตอน 2
        จ.เชยีงราย 11.000 กม. 150,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท

(14.3) สาย อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทงิ ตอน อ.เชยีงคาํ - อ.เทงิ ตอน 3
        จ.เชยีงราย 14.019 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

(15) สาย อ.บา้นแพง – อ.ท่าอเุทน ตอน อ.บา้นแพง - บ.โนนสมบูรณ์
      จ.นครพนม 266,000,000            บาท

(15.1) สาย อ.บา้นแพง – อ.ท่าอเุทน ตอน อ.บา้นแพง - บ.โนนสมบูรณ์ 
        ตอน 1 จ.นครพนม 14.257 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
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(15.2) สาย อ.บา้นแพง – อ.ท่าอเุทน ตอน อ.บา้นแพง - บ.โนนสมบูรณ์ 
        ตอน 2 จ.นครพนม 12.650 กม. 126,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 630,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 126,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 252,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 252,000,000            บาท

(16) สายทางเลีย่งเมอืงหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) จ.หนองคาย 600,000,000            บาท
(16.1) สายทางเลีย่งเมอืงหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 1 
        จ.หนองคาย 1 แห่ง 320,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,600,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 320,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 640,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 640,000,000            บาท

(16.2) สายทางเลีย่งเมอืงหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 2 
        จ.หนองคาย 11.600 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

(16.3) สายทางเลีย่งเมอืงหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 3 
        จ.หนองคาย 4.527 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 38,660,800             บาท
(1) ค่าควบคมุงานในการก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 รายการ 38,660,800             บาท
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1,244,411,600         บาท
1. งบลงทนุ 1,244,411,600         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,244,411,600         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,244,411,600         บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 657,882,000            บาท
กจิกรรมจดักรรมสทิธิ์ที่ดินเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 657,882,000           บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
  รวม 6 รายการ (รวม 3,196 หน่วย) 657,882,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 558,672,000            บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 558,672,000           บาท

(1) ถนนสาย นพ.3055 แยก ทล.212 - บ.เหลา่ภมู ีอ.เมอืง 
    จ.นครพนม 4.287 กม. 60,972,000             บาท
(2) ถนนสายเขา้ท่าเรอืคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 0.309 กม. 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,850,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,850,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

(3) ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผงัเมอืงรวมเมอืงแม่สอด 
    จ.ตาก 13.905 กม. 106,157,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 450,280,000            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 145,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,910,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,765,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 106,157,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 103,447,400            บาท

(4) ถนนสาย สก.3085 แยก ทล.348 - บ.นางาม อ.อรญัประเทศ, โคกสูง, 
    ตาพระยา จ.สระแกว้ 4.900 กม. 58,017,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 136,500,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,482,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 51,001,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 58,017,000             บาท

กรมทางหลวงชนบท 
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)

58



(5) ถนนสายแยก ทล.2 - ทล.211 อ.เมอืง จ.หนองคาย 19.803 กม. 40,419,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,100,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 24,696,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,985,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,419,000             บาท

(6) ถนนสาย นพ.2019 แยก ทล.22 - บ.นาผกัปอด อ.เมอืง, ท่าอเุทน 
    จ.นครพนม 24.868 กม. 94,036,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 193,600,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 52,920,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,644,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 94,036,000             บาท

(7) ถนนสาย นพ.4043 แยก ทล.2033 - บ.โพนสวา่ง อ.เมอืง จ.นครพนม 
    16.548 กม. 14,849,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,398,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,632,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,917,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,849,000             บาท

(8) ถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผงัเมอืงรวมเมอืงนครพนม จ.นครพนม 
    5.908 กม. 124,222,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 256,995,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,128,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 62,645,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 124,222,000            บาท

(9) ถนนสาย ง2 และ ง3 ผงัเมอืงรวมเมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 
    7.535 กม. 50,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 444,473,500            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 63,231,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 131,242,500            บาท

1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 6,765,000              บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 6,765,000              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย) 6,765,000              บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 21,092,600             บาท
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กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 21,092,600             บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ 5,000,000              บาท
(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาสาํรวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย มห.3019 
    แยก ทล.212 - บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที ่2) อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 11,000,000             บาท
(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 
    ผงัเมอืงรวมเมอืงแม่สอด จ.ตาก -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,508,400             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,987,500              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,470,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,550,900              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,500,000              บาท

(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสาย ง, ค3 และ ค4 
    ผงัเมอืงรวมเมอืงนครพนม จ.นครพนม 5,092,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,642,600              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,968,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,582,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,092,600              บาท

84,665,500             บาท
1. งบลงทนุ 84,665,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 84,665,500             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 84,665,500             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 84,665,500             บาท
(1) งานก่อสรา้งต่อเตมิความยาวทางวิง่ ท่าอากาศยานแม่สอด
    ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 แห่ง 84,665,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 368,723,100            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 86,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 137,134,500            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 84,665,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,923,100             บาท

กรมท่าอากาศยาน
โครงการ : โครงการการพฒันาท่าอากาศยานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
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5,532,400              บาท
1. งบลงทนุ 5,532,400              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,532,400              บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,532,400              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,532,400              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

  ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,532,400              บาท

67,421,500             บาท
1. งบลงทนุ 67,421,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,421,500             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,421,500             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 66,099,600             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งศูนยบ์รกิารเบด็เสรจ็ (One Stop Service:OSS) 
    ประจาํอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย 1 ศูนย์ 46,099,600             บาท
(2) ค่าก่อสรา้งศูนยบ์รกิารเบด็เสรจ็ (One Stop Service:OSS) 
    ประจาํอาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 1 ศูนย์ 20,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,321,900              บาท
(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,321,900              บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
โครงการ : โครงการพฒันาด่านตรวจสตัวป่์าในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ
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296,506,100           บาท
1. งบลงทนุ 296,506,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 296,506,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 296,506,100           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 296,506,100            บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
    ระยะที ่2 1 แห่ง 2,952,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,900,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,985,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,210,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,793,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,952,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,957,800             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
    1 แห่ง 19,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,500,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษด่านแม่สาย อาํเภอแม่สาย 
    จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 11,988,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,290,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,321,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,980,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,988,600             บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ อาํเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 
    1 แห่ง 10,619,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,466,500             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,875,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,040,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,619,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 931,700                บาท

กรมโยธาธิการและผงัเมือง
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ
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(5) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษบรเิวณจดุผ่อนปรนบา้นแพง
    และจดุผ่อนปรนท่าอเุทน จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 24,868,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 96,830,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,589,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,868,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,967,700             บาท

(6) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดัสระแกว้ 
    ระยะที ่2 1 แห่ง 21,685,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 92,480,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,589,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,685,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,801,200             บาท

(7) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
    ระยะที ่3 1 แห่ง 4,987,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 158,410,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 31,752,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,040,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,987,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 84,631,000             บาท

(8) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
    ระยะที ่2 1 แห่ง 5,211,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,864,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,876,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,300,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,211,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,475,400             บาท

(9) โครงการพฒันาพื้นทีช่มุชนหาดเลก็ อาํเภอคลองใหญ่ 
    จงัหวดัตราด 1 แห่ง 10,953,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,953,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,646,200             บาท
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(10) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงตากใบ ชมุชนตาบาลเีฮ 
     ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 20,719,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(11) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิสุไหงโก-ลก 
      จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 20,719,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(12) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 29,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,000,000             บาท

(13) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ ตาํบลโละ๊จูด อาํเภอแวง้ 
      จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 20,300,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,700,000             บาท

(14) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชมุชนบรเิวณจดุผ่อนปรนท่าอเุทน 
     จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(15) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดักาญจนบรุ ี
      ระยะที ่2 1 แห่ง 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(16) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมชมุชนตากใบ อาํเภอตากใบ 
      จงัหวดันราธวิาส ระยะที ่2 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(17) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(18) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ อาํเภอแม่สอด 
      จงัหวดัตาก 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
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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

501,875,100           บาท
1. งบลงทนุ 501,875,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 501,875,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 501,875,100           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 501,875,100           บาท
(1) อาคารพกัคนไข ้298 เตยีง เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ 
    พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว)
    โรงพยาบาลแม่สอด ตาํบลแม่สอด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 หลงั 169,171,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 264,744,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 60,755,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,724,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,093,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 169,171,400           บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมการจดัหางาน
โครงการ : โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้ว  
             เพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ

กระทรวงสาธารณสขุ
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
โครงการ : โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแบบบูรณาการ
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(2) อาคารรกัษาโรคระดบัสูง - ศูนยห์วัใจ - ศูนยม์ะเรง็ - ผ่าตดั
    และวนิจิฉยัโรค เป็นอาคาร คสล. 11 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 
    23,173 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตาํบลในเมอืง 
    อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 หลงั 76,088,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 379,000,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 90,155,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,046,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,088,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 185,710,000           บาท

(3) อาคารบาํบดัรกัษา คลอด ผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ 
    พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 16,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย 
    ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 หลงั 209,104,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 369,900,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 84,303,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,240,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,251,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 209,104,400           บาท

(4) อาคารอบุตัเิหต ุ4 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 
    4,579 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลสะเดา 
    ตาํบลสะเดา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 47,510,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,474,600             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 17,330,700             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,911,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,721,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,510,800             บาท

33,130,800             บาท
1. งบดาํเนินงาน 27,603,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,603,600             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 4,364,700              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,500,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,261,400              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 2,000,000              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 1,632,000              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครอืข่ายหน่วยงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค 4,676,700              บาท

กรมควบคมุโรค
โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคติดต่อ โรคอบุตัิใหม่ 
             และภยัสขุภาพที่เช่ือมโยงกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ
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(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 3,262,500              บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพ 7,906,300              บาท

2. งบลงทนุ 5,527,200              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,527,200              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,527,200              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 36,000                  บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 36,000                  บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 569,900                บาท
(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 30 รายการ (รวม 33 หน่วย) 569,900                บาท
2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 73,500                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 73,500                  บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 2,827,800              บาท
(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 227,800                บาท
(2) เครือ่งตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายดว้ยรงัสอีนิฟราเรด
    ด่านควบคมุโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานแม่สอด
    ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 เครือ่ง 1,300,000              บาท
(3) เครือ่งตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายดว้ยรงัสอีนิฟราเรด
    ด่านควบคมุโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานนราธวิาส
    ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 เครือ่ง 1,300,000              บาท

2.1.1.5 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 20,000                  บาท
(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 20,000                  บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,000,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,000,000              บาท
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กรมอนามยั
โครงการ : โครงการลดและป้องกนัปจัจยัเสี่ยงจากมลพษิสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 10,307,300             บาท
1. งบดาํเนินงาน 10,307,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,307,300             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 508,900                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,589,600              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,149,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 794,200                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 1,767,500              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
    เพือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 2,148,100              บาท
(7) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 210,000                บาท
(8) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 140,000                บาท

20,229,800             บาท
1. งบลงทนุ 20,229,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,229,800             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,229,800             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,229,800             บาท
(1) อาคารจดุผ่านแดนถาวรสามเหลีย่มทองคาํ ด่านตรวจคนเขา้เมอืงเชยีงแสน 
    (บา้นสบรวก) ตาํบลเวยีง อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั 20,229,800             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาประสทิธิภาพงานบรกิาร เพื่อเสรมิความมัน่คงในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 80,654,000             บาท
1. งบลงทนุ 80,654,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 80,654,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 80,654,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 80,654,000             บาท
(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย) 3,354,000              บาท

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 
    2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต์
    ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ บช.ตชด. แขวงพญาไท
    เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 12 คนั 12,300,000             บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตร ี
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ
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65,000,000             บาท

180,396,700           บาท
เงนินอกงบประมาณ              58,503,800 บาท
1. งบลงทนุ 180,396,700           บาท
เงนินอกงบประมาณ              58,503,800 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 180,396,700           บาท
เงนินอกงบประมาณ              58,503,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 180,396,700           บาท
เงนินอกงบประมาณ              58,503,800 บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 180,396,700           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก - (ตากใบ) 
    (เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนราธวิาส) อาํเภอสุไหงโก-ลก -แวง้ - ตากใบ  
    จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 44,489,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 296,598,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 74,149,500             บาท
เงนิงบประมาณ 222,448,500           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 44,489,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 88,979,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 88,979,400             บาท

(2) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาสะเดา อาํเภอสะเดา 
    จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 32,646,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 580,374,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 145,093,500           บาท
เงนิงบประมาณ 435,280,500           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 266,698,700           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 135,935,800           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,646,000             บาท

(3) รถเคลือ่นทีใ่หบ้รกิารคนต่างดา้วและประชาชน (Mobile Service) 
    เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการใหบ้รกิารแก่นกัลงทนุและคนต่างชาติ
    ในการพาํนกัอยู่ในราชอาณาจกัร สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง 
    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 5 คนั

รฐัวสิาหกจิ 
การประปาส่วนภมูิภาค 
โครงการ : โครงการน้ําประปาที่ใหบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ
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(3) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขากาญจนบรุ ี
    อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 83,629,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 288,791,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 72,197,700             บาท
เงนิงบประมาณ 216,593,300           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 83,629,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 132,964,300           บาท

(4) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขานครพนม 
    อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 19,632,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,074,800             บาท
เงนินอกงบประมาณ 15,018,700             บาท
เงนิงบประมาณ 45,056,100             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,909,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,632,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,514,300             บาท

91,096,000             บาท

83,944,100             บาท
1. งบลงทนุ 42,682,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,682,100             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 42,682,100             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 42,682,100             บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 32 รายการ (รวม 134 หน่วย) 13,969,600             บาท
(2) ชดุฝึกทกัษะและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานสาขา PLC 
    ตาํบลคาํป่าหลาย อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 เครือ่ง 3,000,000              บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารระบบอตัโนมตัอิตุสาหกรรมข ัน้สูง ตาํบลคาํป่าหลาย 
    อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 เครือ่ง 3,400,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สถานประกอบการไดร้บัการอบรม จาํนวน 100 แห่ง
ตวัช้ีวดัที่ 2 : แรงงานและประชาชนในพื้นที่ ไดร้บัการอบรม พฒันาและส่งเสรมิความรู ้ไม่นอ้ยกว่า 15,000 คน
กระทรวงแรงงาน
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
โครงการ : โครงการเพิ่มทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 : พฒันาบคุลากร และผูป้ระกอบการ เพื่อสนบัสนุนการพฒันา
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
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(4) ชดุฝึกการซ่อมบาํรงุเครือ่งจกัรกล CNC (CNC Maintenance) 
    ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,500,000              บาท
(5) เครือ่งตดัโลหะแผ่นแบบไฮโดรลคิ ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
    จงัหวดันราธวิาส 1 เครือ่ง 1,600,000              บาท
(6) เครือ่งกดฟนัโลหะแผ่นแบบไฮโดรลคิ ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
    จงัหวดันราธวิาส 1 เครือ่ง 2,200,000              บาท
(7) ครภุณัฑด์า้นโลจสิตกิส ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครพนม 
    จงัหวดันครพนม 1 ชดุ 16,012,500             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 552,000                บาท
2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 552,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชพี 552,000                บาท
3. งบรายจา่ยอืน่ 40,710,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันา
   เศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) 40,710,000             บาท

7,151,900              บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,697,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,697,900              บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 54,000                  บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 764,000                บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,400,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 906,000                บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 33,900                  บาท
(6) วสัดสุาํนกังาน 15,400                  บาท
(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 524,600                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,454,000              บาท
1) ค่าจา้งทีป่รกึษาพฒันาระบบมาตรฐานแรงงานในสถานประกอบกจิการ
   ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,454,000              บาท

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
โครงการ : โครงการรณรงค ์ส่งเสรมิการบรหิารจดัการดา้นแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
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70,726,900             บาท

37,636,200             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 37,636,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายการขยายการคา้การลงทนุชายแดนและพฒันาผูป้ระกอบการ
   เพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 37,636,200             บาท

4,479,200              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 4,479,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 4,479,200              บาท

21,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 21,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานให ้จงัหวดั/อาํเภอ 
   สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 21,000,000             บาท

5,492,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,492,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในเชงิพื้นที่ 5,492,000              บาท

2,119,500              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,119,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผนการตลาดและประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 2,119,500              บาท

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
โครงการ : โครงการจดัทาํแผนการตลาดและประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันา
             เศรษฐกจิพเิศษ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 : สนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด และการเพิ่มประสทิธิภาพ
การขบัเคลื่อนการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ตวัช้ีวดัที่ 1 : นกัลงทนุ ผูป้ระกอบการและประชาชนรบัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิดา้นการคา้
การลงทนุชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ไม่นอ้ยกว่า 2,000 คน
ตวัช้ีวดัที่ 2 : มีการขบัเคลื่อนการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในระดบัพื้นที่ จาํนวน 10 พื้นที่
กระทรวงพาณิชย ์
กรมการคา้ต่างประเทศ 
โครงการ : โครงการขยายการคา้การลงทนุชายแดน และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนการดาํเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

กรมการปกครอง 
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ

กระทรวงอตุสาหกรรม 
สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในเชิงพื้นที่
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563

20,305,119,800               

882,759,400 630,856,900                  

เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการขบัเคลือ่นเชงิพื้นทีใ่นระดบัภาค สรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิเพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัใหก้ระจายท ัว่ทกุภมูภิาค โดยเสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่ประชาชนในทกุพื้นทีใ่หเ้ป็น

กลไกในการขบัเคลือ่นและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัประเทศในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสุข วฒันธรรม 

และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นรากฐานทีม่ ัน่คงและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนในพื้นที ่76 จงัหวดั

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : 6 ภาค 76 จงัหวดั

20,083,499,400                  

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักนายกรฐัมนตรี

1) สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 16 กระทรวง 71 หน่วยงาน 3 รฐัวสิาหกจิ 2 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

(1) ผลสมัฤทธิ์ : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมี

ความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น

- ตวัชี้วดั : [ภาคกลาง] อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาค

กลางขยายตวัไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 3.50 

- ตวัชี้วดั : [ภาคกลาง] มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 2,753,012.1031            

- ตวัชี้วดั : [ภาคกลาง] ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค 

(Gini Coenfficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กวา่

0.400 

- ตวัชี้วดั : [ภาคใต]้ อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคกลาง

ขยายตวัไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 4.80 

- ตวัชี้วดั : [ภาคใต]้ มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 888,627.7747              

- ตวัชี้วดั : [ภาคใต]้ ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค 

(Gini Coenfficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กวา่

0.420 

- ตวัชี้วดั : [ภาคใตช้ายแดน] อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของ

ภาคกลางขยายตวัไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 3.02 

- ตวัชี้วดั : [ภาคใตช้ายแดน] มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 91,509.6277                

- ตวัชี้วดั : [ภาคใตช้ายแดน] ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค 

(Gini Coenfficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กวา่

0.445 

- ตวัชี้วดั : [ภาคตะวนัออก] อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของ

ภาคกลางขยายตวัไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 6.50 

- ตวัชี้วดั : [ภาคตะวนัออก] มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 2,119,352.9683            

- ตวัชี้วดั : [ภาคตะวนัออก] ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค 

(Gini Coenfficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กวา่

0.397 

- ตวัชี้วดั : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] อตัราการเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกจิของภาคกลางขยายตวัไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 3.50 

- ตวัชี้วดั : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 1,024,366.2421            

- ตวัชี้วดั :  [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอ

ภาค (Gini Coenfficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กวา่

0.446 

- ตวัชี้วดั : [ภาคเหนือ] อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาค

กลางขยายตวัไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 3.00 
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ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

- ตวัชี้วดั : [ภาคเหนือ] มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 719,977.8562              

- ตวัชี้วดั : [ภาคเหนือ] ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค 

(Gini Coenfficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กวา่

0.417 
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แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ

3. การเกษตร

4. อตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต

5. การทอ่งเที่ยว

6. พื้นที่และเมอืงน่าอยูอ่จัฉริยะ

7. โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดจิทิลั

8. ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

9. เขตเศรษฐกจิพเิศษ

11. การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ

5. แผนภาพความเช่ือมโยง แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค

 5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น :  การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์: การพฒันาพื้นที่และ 

เมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ 

ยุทธศาสตรด์า้น :  การสรา้งการเตบิโต 

บนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การด าเนินภารกิจพื้นฐาน

เพื่อสนบัสนุนการสรา้งการเติบโต 

บนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ยทุธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตรด์า้น :  การพฒันา 

และเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

ประเดน็ยุทธศาสตร ์: การด าเนินภารกจิพื้นฐาน

เพื่อสนบัสนุนการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตรด์า้น :  การสรา้งโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสงัคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การด าเนินภารกิจพื้นฐาน

เพื่อสนบัสนุนการสรา้งโอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม 

ยทุธศาสตร ์

การจดัสรร

งบประมาณ 

แผนพฒันา

เศรษฐกจิและ 

สงัคมแหง่ชาติ 

ฉบบัที่ 12 

และ

แผนแม่บท 

ภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12  

ยุทธศาสตรท์ี่  9 : การพฒันาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

เป้าหมาย : 1. ลดช่องว่างรายไดร้ะหว่างภาค และมกีารกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรมมากขึ้น

2. เพิ่มจ านวนเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ส  าหรบัคนทุกกลุม่ในสงัคม

3. พื้นที่ฐานเศรษฐกจิหลกัมรีะบบการผลติที่มปีระสทิธิภาพสูง และเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย : 1. ผลติภณัฑภ์าคต่อหวัระหว่างภาคลดลง 

2. เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัที่ไดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้น

3. ขอ้รอ้งเรยีนของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง

13. การเสริมสรา้งใหค้นไทยมสุีขภาวะที่ดี

15. พลงัทางสงัคม

16.เศรษฐกิจฐานราก 

17. ความเสมอภาคและหลกัประกนัทาง

สงัคม 

18. การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื

19. การบริหารจดัการน า้ท ัง้ระบบ

23. การวจิยัและพฒันานวตักรรม

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน 
เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 

ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ 
ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทาง

สงัคม 

ดา้นการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  
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5.2  แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 

งบประมาณรายจา่ย    20,305.1198 ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*  630.8569 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ*เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่น ามาสมทบกบังบประมาณรายจา่ย 
รอบ ก.บ.ภ. 66,516.1651 ลา้นบาท  ค าขอส่วนราชการ 90,964.2305 ลา้นบาท  

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาติ 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิ่มข้ึน 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ/

ตวัช้ีวดั

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม 

การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 
แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและ 

การบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น 

รอ้ยละ 10 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

โครงการ 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใต ้

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน

4. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออก

5. หน่วยรบังบประมาณในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

6. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ

รวมงบประมาณรายจา่ย 4,484.0984 ลา้นบาท 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใต ้

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน

4. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออก

5. หน่วยรบังบประมาณในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

6. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ

รวมงบประมาณรายจา่ย 939.9130 ลา้นบาท 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใต ้

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน

4. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออก

5. หน่วยรบังบประมาณในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

6. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ

รวมงบประมาณรายจา่ย 4,618.8391 ลา้นบาท 
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 

งบประมาณรายจา่ย    20,305.1198 ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*  630.8569 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ*เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่น ามาสมทบกบังบประมาณรายจา่ย 
กรอบ ก.บ.ภ. 66,516.1651 ลา้นบาท  ค าขอสว่นราชการ 90,964.2305 ลา้นบาท  

 หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาติ 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิ่มข้ึน

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ/

ตวัช้ีวดั

แนวทางที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบัคณุภาพชวีติ 

ตวัช้ีวดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชน

มคีณุภาพชวีติดขีึ้น รอ้ยละ 1 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 
แนวทางที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคดา้นการ 

สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ตวัช้ีวดั : สดัส่วนความเสมอภาคทางสงัคม  

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั : ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มดีขึ้น 

รอ้ยละ 1 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

โครงการ 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 

รวมงบประมาณรายจา่ย 481.8749 ลา้นบาท 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ

รวมงบประมาณรายจา่ย 477.8228 ลา้นบาท 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใต ้

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออก

4. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 

5. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ

รวมงบประมาณรายจา่ย 9,302.5716 ลา้นบาท 
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งบดําเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น        511.1140     16,920.6430      2,498.7091        374.6537     20,305.1198 

สาํนักนายกรฐัมนตรี                -                  -            57.3158                -            57.3158 

1. สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)                -                  -            49.2663                -            49.2663 

2. สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)                -                  -             8.0495                -             8.0495 

กระทรวงกลาโหม                -                  -                  -             3.0800           3.0800 

1. กองทพัอากาศ                -                  -                  -             3.0800           3.0800 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา                -                  -            29.6953                -            29.6953 

1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว

อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

               -                  -            29.6953                -            29.6953 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์           9.9143                -            28.1790                -            38.0933 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย์

          9.9143                -                  -                  -             9.9143 

2. สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)                -                  -            28.1790                -            28.1790 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม           0.8785        112.1611        981.8720                -        1,094.9116 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

          0.8785           2.8923          22.5700                -            26.3408 

2. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                -                  -             4.2274                -             4.2274 

3. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์                -             6.9138          20.4726                -            27.3864 

4. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                -            62.3550                -                  -            62.3550 

5. สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั                -                  -             2.0000                -             2.0000 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                -                  -             2.5000                -             2.5000 

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่                -                  -             4.8631                -             4.8631 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                -                  -             0.9974                -             0.9974 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์                -                  -            39.0000                -            39.0000 

10. มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี                -            30.0000           5.0000                -            35.0000 

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                -                  -             5.0000                -             5.0000 

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                -                  -            22.5400                -            22.5400 

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                -                  -            17.5263                -            17.5263 

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                -            10.0000           2.0000                -            12.0000 

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี                -                  -             5.0000                -             5.0000 

16. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                -                  -            20.0000                -            20.0000 

17. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                -                  -            38.8383                -            38.8383 

18. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                -                  -             8.0000                -             8.0000 

19. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                -                  -            55.0000                -            55.0000 

20. มหาวทิยาลยัพะเยา                -                  -            10.0317                -            10.0317 

21. มหาวทิยาลยัมหดิล                -                  -            99.2811                -            99.2811 

22. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                -                  -            92.5307                -            92.5307 

23. มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง                -                  -          134.7885                -          134.7885 

24. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                -                  -          210.0000                -          210.0000 

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

กระทรวง - หน่วยงาน
งบรายจา่ย

25. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                -                  -          110.3899                -          110.3899 

26. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                -                  -            26.0299                -            26.0299 

27. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                -                  -             3.4318                -             3.4318 

28. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                -                  -            19.8533                -            19.8533 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        225.8103      7,668.1343           2.9350          17.8401      7,914.7197 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์                -                  -                  -             4.0398           4.0398 

2. กรมการขา้ว          47.7753                -                  -                  -            47.7753 

3. กรมชลประทาน                -        7,491.6204                -                  -        7,491.6204 

4. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์           1.9447                -                  -                  -             1.9447 

5. กรมประมง          10.7933           4.7344           1.0000                -            16.5277 

6. กรมปศุสตัว ์           6.3349          53.8270           0.7350                -            60.8969 

7. กรมพฒันาทีด่นิ        103.0365        113.5000                -                  -          216.5365 

8. กรมวชิาการเกษตร          11.8688           4.4525                -                  -            16.3213 

9. กรมส่งเสริมการเกษตร          39.2031                -                  -                  -            39.2031 

10. กรมหมอ่นไหม                -                  -             1.2000          13.8003          15.0003 

11. สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม           4.8537                -                  -                  -             4.8537 

กระทรวงคมนาคม                -        4,955.9767                -                  -        4,955.9767 

1. กรมเจา้ท่า                -            47.6619                -                  -            47.6619 

2. กรมทางหลวง                -        3,134.0000                -                  -        3,134.0000 

3. กรมทางหลวงชนบท                -        1,052.8660                -                  -        1,052.8660 

4. กรมท่าอากาศยาน                -          721.4488                -                  -          721.4488 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม                -                  -          202.3868                -          202.3868 

1. สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั                -                  -          202.3868                -          202.3868 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม          95.9982        958.1042        102.1800          67.7000      1,223.9824 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่           3.0187                -                  -            63.4000          66.4187 

2. กรมทรพัยากรธรณี                -            69.0000                -                  -            69.0000 

3. กรมป่าไม ้          89.4466        279.1812          98.8500                -          467.4778 

4. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           3.5329        609.9230           3.3300           4.3000        621.0859 

กระทรวงพาณิชย์                -                  -             9.5721        105.4144        114.9865 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                -                  -                  -            99.0528          99.0528 

2. กรมการคา้ต่างประเทศ                -                  -                  -             6.3616           6.3616 

3. สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา

(องคก์ารมหาชน)

               -                  -             3.5295                -             3.5295 

4. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน)

               -                  -             6.0426                -             6.0426 
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งบดําเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

กระทรวง - หน่วยงาน
งบรายจา่ย

กระทรวงมหาดไทย        136.3571      1,104.5407        839.8071                -        2,080.7049 

1. กรมการพฒันาชมุชน        136.3571           5.3995                -                  -          141.7566 

2. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง                -        1,099.1412                -                  -        1,099.1412 

3. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่                -                  -          839.8071                -          839.8071 

กระทรวงยตุิธรรม                -                  -                  -             1.7647           1.7647 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม                -                  -                  -             1.7647           1.7647 

กระทรวงวฒันธรรม                -          220.4150                -             8.7625        229.1775 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                -                  -                  -             5.9389           5.9389 

2. กรมศิลปากร                -          220.4150                -             2.8236        223.2386 

กระทรวงศึกษาธิการ           1.2141          11.3281                -            59.2334          71.7756 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                -                  -                  -             1.6787           1.6787 

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน           1.2141                -                  -                  -             1.2141 

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                -            11.3281                -            57.5547          68.8828 

กระทรวงสาธารณสขุ          40.9415        413.6526                -                  -          454.5941 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข          40.9415        364.1870                -                  -          405.1285 

2. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                -            49.4656                -                  -            49.4656 

กระทรวงอตุสาหกรรม                -                  -            27.5484        110.8586        138.4070 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                -                  -            27.5484          29.0496          56.5980 

2. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม                -                  -                  -            81.8090          81.8090 

รฐัวิสาหกจิ                -        1,476.3303           2.3000                -        1,478.6303 

1. การประปาส่วนภูมภิาค                -        1,470.5949                -                  -        1,470.5949 

2. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                -             5.7354                -                  -             5.7354 

3. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์                -                  -             2.3000                -             2.3000 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น                -                  -          214.9176                -          214.9176 

1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมกุดาหาร                -                  -            34.9176                -            34.9176 

2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลย                -                  -          180.0000                -          180.0000 
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง หน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั    

กระทรวง -หน่วยงาน - โครงการ  - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น             20,305.1198 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ

คุณภาพชีวติดีข้ึน

            20,305.1198 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ข้ึน

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทุน              4,484.0984 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิม่ขึ้น

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  27.5000 

(1) สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)                  27.5000 

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม                 365.2788 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  16.8023 

(2) มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 6.0000 

(3) มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                  62.3550 

(4) มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์                  39.0000 

(5) มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                  22.5400 

(6) มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                  12.0000 

(7) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                  20.0000 

(8) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                  38.8383 

(9) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 8.0000 

(10) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 9.5000 

(11) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                 110.3899 

(12) สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  19.8533 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  19.4528 

(1) กรมวชิาการเกษตร 4.4525 

(2) กรมหม่อนไหม                  15.0003 

4. กระทรวงคมนาคม              2,499.2927 

(1) กรมเจา้ท่า                  47.6619 

(2) กรมทางหลวง              1,418.4000 

(3) กรมทางหลวงชนบท                 479.1580 

(4) กรมท่าอากาศยาน                 554.0728 

5. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม                  73.8840 

(1) สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั                  73.8840 

6. กระทรวงพาณิชย์                  27.1351 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                  23.0721 

(2) กรมการคา้ต่างประเทศ 0.5335 

(3) สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 3.5295 

7. กระทรวงมหาดไทย                 567.7850 

(1) กรมการพฒันาชมุชน                  36.8695 

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั    

กระทรวง -หน่วยงาน - โครงการ  - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

(2) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 101.8492 

(3) กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่                 429.0663 

8. กระทรวงศึกษาธกิาร                  43.9872 

(1) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  43.9872 

9. กระทรวงสาธารณสุข                  45.8928 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  21.1600 

(2) กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                  24.7328 

10. กระทรวงอตุสาหกรรม                  69.9298 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                  34.1548 

(2) กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  35.7750 

11. รฐัวสิาหกิจ                 743.9602 

(1) การประปาส่วนภมูภิาค (การประปาส่วนภมูภิาค)                 738.2248 

(2) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย)

                  5.7354 

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร                 939.9130 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม                 192.9792 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                   9.5385 

(2) สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                   1.2317 

(3) มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์                  21.3864 

(4) มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                   2.5000 

(5) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่                   4.8631 

(6) มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี                  35.0000 

(7) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                  17.5263 

(8) มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี                   5.0000 

(9) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                  55.0000 

(10) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                  11.4715 

(11) สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  26.0299 

(12) สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                   3.4318 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 463.5465 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์                   4.0398 

(2) กรมการขา้ว                  47.7753 

(3) กรมชลประทาน                  66.5000 

(4) กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                   1.9447 

(5) กรมประมง                  16.5277 

(6) กรมปศุสตัว ์                  60.8969 

(7) กรมพฒันาที่ดนิ                 209.9365 

(8) กรมวชิาการเกษตร                  11.8688 
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั    

กระทรวง -หน่วยงาน - โครงการ  - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

(9) กรมส่งเสรมิการเกษตร                  39.2031 

(10) สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม                   4.8537 

3. กระทรวงคมนาคม                  70.0000 

(1) กรมทางหลวงชนบท                  70.0000 

4. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม                  16.2738 

(1) สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั                  16.2738 

5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  49.0870 

(1) กรมป่าไม ้                  49.0870 

6. กระทรวงพาณิชย์                  62.9033 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                  62.9033 

7. กระทรวงมหาดไทย                  33.2610 

(1) กรมการพฒันาชมุชน                  33.2610 

8. กระทรวงศึกษาธกิาร                  14.6000 

(1) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  14.6000 

9. กระทรวงอตุสาหกรรม                  37.2622 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                  20.2432 

(2) กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  17.0190 

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร              4,618.8391 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและการบรกิารเพิม่ขึ้น

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  29.8158 

(1) สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)                  21.7663 

(2) สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)                   8.0495 

2. กระทรวงกลาโหม                   3.0800 

(1) กองทพัอากาศ                   3.0800 

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  29.6953 

(1) องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)                  29.6953 

4. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม                 243.9931 

(1) สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                   2.9957 

(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา                   0.9974 

(3) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                  30.0000 

(4) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                 210.0000 

5. กระทรวงคมนาคม              2,053.0840 

(1) กรมทางหลวง              1,382.0000 

(2) กรมทางหลวงชนบท                 503.7080 

(3) กรมท่าอากาศยาน                 167.3760 

6. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม                  82.6786 

(1) สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั                  82.6786 
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั    

กระทรวง -หน่วยงาน - โครงการ  - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                 279.9217 

(1) กรมทรพัยากรธรณี                  69.0000 

(2) กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                 210.9217 

8. กระทรวงพาณิชย์                  24.9481 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                  13.0774 

(2) กรมการคา้ต่างประเทศ                   5.8281 

(3) สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                   6.0426 

9. กระทรวงมหาดไทย                 774.8449 

(1) กรมการพฒันาชมุชน                  24.8040 

(2) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 423.4852 

(3) กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่                 326.5557 

10. กระทรวงวฒันธรรม                 229.1775 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                   5.9389 

(2) กรมศิลปากร                 223.2386 

11. กระทรวงศึกษาธกิาร                   5.8928 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                   1.6787 

(2) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                   1.2141 

(3) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                   3.0000 

12. กระทรวงสาธารณสุข                 119.3036 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  94.5708 

(2) กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                  24.7328 

13. กระทรวงอตุสาหกรรม                  25.2750 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                   2.2000 

(2) กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  23.0750 

14. รฐัวสิาหกิจ                 502.2111 

(1) การประปาส่วนภมูภิาค (การประปาส่วนภมูภิาค)                 499.9111 

(2) องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(องคก์ารสวนพฤกษศาสตร)์                   2.3000 

15. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่                 214.9176 

(1) องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมกุดาหาร                  34.9176 

(2) องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเลย                 180.0000 

แนวทางการดําเนินงานที่ 4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชีวติ                 481.8749 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชนมคุีณภาพชวีติดขีึ้น

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  14.5207 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                   9.9143 

(2) สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)                   4.6064 

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม                 106.2811 

(1) สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั                   2.0000 

(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ                   5.0000 
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั    

กระทรวง -หน่วยงาน - โครงการ  - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

(3) มหาวทิยาลยัมหดิล                  99.2811 

3. กระทรวงมหาดไทย                  46.8221 

(1) กรมการพฒันาชมุชน                  46.8221 

4. กระทรวงยุติธรรม                   1.7647 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม                   1.7647 

5. กระทรวงศึกษาธกิาร                   7.2956 

(1) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                   7.2956 

6. กระทรวงสาธารณสุข                 284.9677 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 284.9677 

7. กระทรวงอตุสาหกรรม                   5.9400 

(1) กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                   5.9400 

8. รฐัวสิาหกิจ                  14.2830 

(1) การประปาส่วนภมูภิาค (การประปาส่วนภมูภิาค)                  14.2830 

แนวทางการดําเนินงานที่ 5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

                477.8228 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนความเสมอภาคทางสงัคมเพิม่ขึ้น

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  23.5726 

(1) สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)                  23.5726 

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม                 144.8202 

(1) มหาวทิยาลยัพะเยา                  10.0317 

(2) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง                 134.7885 

3. กระทรวงคมนาคม                 305.0000 

(1) กรมทางหลวง                 305.0000 

4. กระทรวงสาธารณสุข                   4.4300 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                   4.4300 

แนวทางการดําเนินงานที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม              9,302.5716 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดขีึ้น

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม                  41.5592 

(1) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                  41.5592 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              7,431.7204 

(1) กรมชลประทาน              7,425.1204 

(2) กรมพฒันาที่ดนิ                   6.6000 

3. กระทรวงคมนาคม                  28.6000 

(1) กรมทางหลวง                  28.6000 

4. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม                  29.5504 

(1) สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั                  29.5504 

5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                 894.9737 

(1) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่                  66.4187 
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั    

กระทรวง -หน่วยงาน - โครงการ  - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

(2) กรมป่าไม ้                 418.3908 

(3) กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                 410.1642 

6. กระทรวงมหาดไทย                 657.9919 

(1) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 573.8068 

(2) กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่                  84.1851 

7. รฐัวสิาหกิจ                 218.1760 

(1) การประปาส่วนภมูภิาค (การประปาส่วนภมูภิาค)                 218.1760 
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น         33.7104      2,748.7672        169.7717         77.8916     3,030.1409 

สาํนกันายกรฐัมนตรี               -                 -             9.0820               -            9.0820 
1. สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน)

              -                 -             9.0820               -            9.0820 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์

              -                 -             9.0820               -            9.0820 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา               -                 -           13.8857               -          13.8857 
1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว
อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

              -                 -           13.8857               -          13.8857 

- โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ ใหม้คีุณค่า
และมลูค่าเพิม่ มคีวามหลากหลายและเชื่อมโยง
การท่องเทีย่วระหวา่งจงัหวดัอย่างย ัง่ยนื

              -                 -             9.8000               -            9.8000 

- โครงการเพิม่มาตรฐานแหลง่ท่องเทีย่วทอ้งถิน่และ
แหลง่ท่องเทีย่วโดยชุมชน

              -                 -             4.0857               -            4.0857 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         27.5142      1,071.2536               -                 -       1,098.7678 
1. กรมชลประทาน               -        1,066.5192               -                 -       1,066.5192 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ข
ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

              -        1,066.5192               -                 -       1,066.5192 

2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์           0.9408               -                 -                 -            0.9408 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร           0.9408               -                 -                 -            0.9408 

3. กรมประมง           3.9146           4.7344               -                 -            8.6490 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร           3.9146           4.7344               -                 -            8.6490 

4. กรมพฒันาทีด่นิ           4.4700               -                 -                 -            4.4700 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร           4.4700               -                 -                 -            4.4700 

5. กรมการขา้ว         18.1888               -                 -                 -          18.1888 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร         18.1888               -                 -                 -          18.1888 

กระทรวงคมนาคม               -        1,083.0700               -                 -       1,083.0700 
1. กรมทางหลวง               -          558.6000               -                 -         558.6000 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง
ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

              -           28.6000               -                 -          28.6000 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์

              -          225.0000               -                 -         225.0000 

- โครงการพฒันาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกิจภาคกลาง               -          305.0000               -                 -         305.0000 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจ่าย

1. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย
หน่วย : ลา้นบาท

91



งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

2. กรมทางหลวงชนบท               -          524.4700               -                 -         524.4700 
- โครงการส่งเสริมการคา้ชายแดน               -          255.0000               -                 -         255.0000 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร               -           70.0000               -                 -          70.0000 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์

              -          199.4700               -                 -         199.4700 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม           6.1962         55.9540           3.9500         27.8000        93.9002 
1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่           0.4414               -                 -           27.4000        27.8414 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ข
ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

          0.4414               -                 -           27.4000        27.8414 

2. กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื               -           47.1740               -             0.4000        47.5740 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาต ิ
และนิเวศน์

              -           23.2778               -                 -          23.2778 

- โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม

              -           23.8962               -             0.4000        24.2962 

3. กรมป่าไม ้           5.7548           8.7800           3.9500               -          18.4848 
- โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม

          5.7548           8.7800           3.9500               -          18.4848 

กระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -           14.5176        14.5176 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -           14.5176        14.5176 

- โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการคา้ การลงทนุ               -                 -                 -             9.4200          9.4200 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร               -                 -                 -             1.4784          1.4784 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์

              -                 -                 -             3.6192          3.6192 

กระทรวงมหาดไทย               -          115.8800         42.5755               -         158.4555 
1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง               -          115.8800               -                 -         115.8800 

- โครงการส่งเสริมการคา้ชายแดน               -           40.8800               -                 -          40.8800 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์

              -           75.0000               -                 -          75.0000 

2. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่               -                 -           42.5755               -          42.5755 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง
ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

              -                 -             1.0000               -            1.0000 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์

              -                 -           41.5755               -          41.5755 

กระทรวงวฒันธรรม               -          103.3750               -             2.8236       106.1986 
1. กรมศิลปากร               -          103.3750               -             2.8236       106.1986 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง
ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

              -          103.3750               -             2.8236       106.1986 
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

กระทรวงศึกษาธิการ               -                 -                 -           23.2195        23.2195 
1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               -                 -                 -           23.2195        23.2195 

- โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการคา้ การลงทนุ               -                 -                 -             6.6195          6.6195 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร               -                 -                 -           14.6000        14.6000 
- โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
ในกรุงเทพมหานครและพื้นทีภ่าคกลาง

              -                 -                 -             2.0000          2.0000 

กระทรวงอตุสาหกรรม               -                 -                 -             9.5309          9.5309 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม               -                 -                 -             3.5309          3.5309 

- โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการคา้ การลงทนุ               -                 -                 -             3.5309          3.5309 
2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม               -                 -                 -             6.0000          6.0000 

- โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการคา้ การลงทนุ               -                 -                 -             6.0000          6.0000 
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม               -                 -          100.2785               -         100.2785 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา               -                 -             0.9974               -            0.9974 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง
ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

              -                 -             0.9974               -            0.9974 

2. มหาวทิยาลยัมหดิล               -                 -           99.2811               -          99.2811 
- โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล               -                 -           99.2811               -          99.2811 

รฐัวสิาหกจิ               -          319.2346               -                 -         319.2346 
1. การประปาส่วนภมูภิาค               -          319.2346               -                 -         319.2346 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ
และนิเวศน์

              -          304.9516               -                 -         304.9516 

- โครงการพฒันาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกิจของภาคกลาง               -           14.2830               -                 -          14.2830 
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

รวมทัง้สิ้น 3,030.1409       
เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวติดีข้ึน

       3,030.1409 

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1  : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทุน          321.4504 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2
กลุ่มโครงการ : โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมการคา้ การลงทุน           25.5704 
ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ             6.6195 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรม การคา้ 
การลงทุน

            6.6195 

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร             6.6195 
หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา             6.6195 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการคา้ การลงทุน             6.6195 
กิจกรรม : ฝึกอบรมหลกัสูตรพฒันาสมรรถนะอตุสาหกรรมการผลติ
ออโตเมช ัน่

            6.6195 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัฝึกอบรมหลกัสูตรพฒันาสมรรถนะ
อตุสาหกรรมการผลติออโตเมช ัน่

 คน 400

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิม่และนวตักรรม             9.5309 
กลุม่กิจกรรม : เพิม่ขดีความสามารถดา้นอตุสาหกรรม การคา้ การลงทุน             9.5309 
กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม             9.5309 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม             3.5309 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการคา้ การลงทุน             3.5309 
กิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง             3.5309 
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑไ์ดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 6
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา  ราย 130

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม             6.0000 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการคา้ การลงทุน             6.0000 
กิจกรรม : ยกระดบัอตุสาหกรรมอาหารทะเลใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
ผลติอาหารทะเลแห่งอนาคต

            6.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจที่ไดร้บัการพฒันา
มผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการ บุคลากร และวสิาหกิจชมุชน
ไดร้บัการพฒันาประสทิธภิาพในการประกอบธุรกิจ

 กิจการ/คน 40/40

2. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ
กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - การจดัจาํหน่ายและการตลาด             9.4200 
กลุม่กิจกรรม : การเพิม่ศกัยภาพตลาด             9.4200 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์             9.4200 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             9.4200 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการคา้ การลงทุน             9.4200 
กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการตลาดสนิคา้และบรกิาร
ในเชงิเศรษฐกิจสรา้งสรรคก์ลุม่จงัหวดัภาคกลาง

            9.4200 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกว่า  ลา้นบาท 14
กลุ่มโครงการ : โครงสรา้งการสง่เสรมิการคา้ชายแดน          295.8800 
ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ          295.8800 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการคา้ชายแดน          295.8800 
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม          255.0000 
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท          255.0000 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการคา้ชายแดน          255.0000 
กิจกรรม : โครงข่ายทางหลวงชนบทส่งเสรมิการคา้ชายแดน          255.0000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางที่ปรบัปรุง  รายการ 6
ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงข่ายทางหลวงชนบทส่งเสรมิการคา้ชายแดน
ไดร้บัการบาํรุงรกัษาตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           40.8800 
หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง           40.8800 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการคา้ชายแดน           40.8800 
กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการคา้ชายแดน           40.8800 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพือ่ส่งเสรมิการคา้ชายแดน

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคุีณภาพ
และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร          118.3270 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิการเกษตร          118.3270 
ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - เพิม่ศกัยภาพการผลติ           98.0970 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการผลติ           98.0970 
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           25.5970 
หน่วยงาน : กรมการขา้ว           16.9480 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร           16.9480 
กิจกรรม : พฒันาประสทิธภิาพการผลติขา้ว กข 43 (ตน้ทาง)           16.9480 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ผลติขา้วพนัธุ ์กข 43  ไร่ 50,000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วยงาน : กรมประมง             8.6490 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร             8.6490 
กิจกรรม : พฒันาด่านสนิคา้ประมง-ภาคกลาง             6.3164 
ตวัชี้วดักิจกรรม : ด่านเศรษฐกิจสนิคา้เกษตรชายแดนมคุีณภาพ
ไดม้าตรฐานสากล (One Stop Service)

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาการออกใบอนุญาต นาํเขา้ส่งออกสตัวน์ํา้
หรอืผลติภณัฑส์ตัวน์ํา้ลดลง

 รอ้ยละ 10

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้จดืเชงิพาณิชย์             2.3326 
ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลติ 
และการแปรรูป

 ราย 200

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
เมือ่เทยีบกบัรายไดก่้อนเขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่า

 รอ้ยละ 5

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           70.0000 
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           70.0000 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร           70.0000 
กิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติ
เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้ การลงทุน

          70.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางที่ก่อสรา้งหรอืปรบัปรุง  รายการ 3
ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติ
ไดต้ามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร             2.5000 
หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา             2.5000 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร             2.5000 
กิจกรรม : ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัการผลติไก่พื้นเมอืง
ของเครอืข่ายเกษตรเพือ่ผลติอาหารปลอดภยั (Food Safety)

            2.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนหลกัสูตรการผลติไก่พื้นเมอืงเพือ่ผลติอาหาร
ปลอดภยัที่ไดร้บัการพฒันา

 หลกัสูตร 10

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง - ยกระดบัคุณภาพผลผลติและการแปรรูป           18.7516 
กลุม่กิจกรรม : การสนบัสนุนการผลติแปรรูป การสรา้งมลูค่าเพิม่ และเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติ

          18.7516 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             6.6516 
หน่วยงาน : กรมการขา้ว             1.2408 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร             1.2408 
กิจกรรม : พฒันาประสทิธภิาพการผลติขา้ว กข 43 (กลางทาง)             1.2408 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ผลติขา้วพนัธุ ์กข 43  ไร่ 50,000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วยงาน : กรมตรวจบญัชสีหกรณ์             0.9408 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร             0.9408 
กิจกรรม : เสรมิสรา้งศกัยภาพการบรหิารจดัการดา้นการเงนิการบญัชี
แก่สถาบนัเกษตรกร

            0.9408 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถาบนัเกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
การบรหิารการเงนิการบญัชี

 แห่ง 90

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูผ่้านการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นการบรหิารจดัการทางการเงนิการบญัชี

 รอ้ยละ 70

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดนิ             4.4700 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร             4.4700 
กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิพื้นที่ปลูกขา้วลุม่นํา้เจา้พระยา-แม่กลอง             4.4700 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ทางการเกษตรไดร้บัการฟ้ืนฟู
และปรบัปรุงในพื้นที่ของสหกรณฯ์

 แห่ง 9

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร           12.1000 
หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา           12.1000 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร           12.1000 
กิจกรรม : พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการเลี้ยงโคนมสู่มาตรฐานนม             3.1000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายผูเ้ลี้ยงโคนมในเขต
ภาคกลางผ่านมาตรฐานการอบรม

 รอ้ยละ 80

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการผลติสุกรหลุมอนิทรยีเ์พือ่ส่งเสรมิการสรา้ง
ผูป้ระกอบการใหม่ และการแปรรูปผลผลติสุกรหลุมอนิทรยี ์

            2.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติสุกร
หลุมอนิทรยีท์ี่ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานกรมปศุสตัว ์

 คน 30

กิจกรรม : ยกระดบัการพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนดา้นการใชก้ารซ่อมบาํรุง
นวตักรรมหุ่นยนตแ์ละระบบการผลติอตัโนมตัิ

            1.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกลุม่เป้าหมายที่ไดร้บัการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
ใชก้ารซ่อมบาํรุงนวตักรรมหุ่นยนตแ์ละระบบการผลติอตัโนมตัิ

 คน 400

กิจกรรม : พฒันากระบวนการผลติ และวธิกีารแปรรูปอาหารประจาํถิน่             3.0000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกระบวนการผลติและวธิกีารแปรรูปอาหารประจาํถิน่
ที่ไดร้บัการพฒันา

 กระบวนการ 10

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาการประมงพื้นบา้นดา้นอปุกรณ์
และเทคโนโลย ี4.0

            2.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกระบวนการผลติและวธิกีารแปรรูปอาหาร
ทะเลกลุม่ประมงชายฝัง่ทะเลไดร้บัการพฒันายกระดบัดว้ย
เทคโนโลย ี4.0

 กระบวนการ 10
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิและพฒันาดา้นการตลาด             1.4784 
กลุม่กิจกรรม : สนบัสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจดัจาํหน่ายผลผลติการเกษตร             1.4784 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์             1.4784 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             1.4784 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร             1.4784 
กิจกรรม : พฒันาและยกระดบัตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยั
และเกษตรอนิทรยีก์ลุม่จงัหวดัภาคกลาง

            0.2704 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการส่งเสรมิ
และพฒันาดา้นการตลาดไม่นอ้ยกว่า

 ราย 20

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลติสนิคา้เกษตร
อนิทรยีแ์ละเกษตรปลอดภยั

            1.2080 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการส่งเสรมิ
และพฒันาดา้นการตลาดไม่นอ้ยกว่า

 ราย 100

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร        1,004.0578 
ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและการบรกิารเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์ศาสนา
และวฒันธรรม

         108.1960 

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว          106.1986 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาและฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเที่ยว และโครงสรา้งพื้นฐาน          106.1986 
กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม          106.1986 
หน่วยงาน : กรมศิลปากร          106.1986 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร์
ศาสนา และวฒันธรรม

         106.1986 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและแหลง่เรยีนรูท้างศิลปวฒันธรรม
เพือ่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดบัภาคกลาง

         106.1986 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บัการพฒันา
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

 แห่ง 8
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการ
ท่องเที่ยว

            1.9974 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาคุณภาพการบรกิารรูปแบบกิจกรรมและบุคลากรดา้นการ
ท่องเที่ยว

            1.9974 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม             0.9974 
หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา             0.9974 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร์
ศาสนา และวฒันธรรม

            0.9974 

กิจกรรม : โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมคัร
มคัคุเทศกป์ระจาํชมุชน

            0.6906 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 16 ชมุชน
ชมุชนละ 30 คน

 คน 480

ตวัชี้วดักิจกรรม : เยาวชนที่เขา้ร่วมโครงการสามารถนาํเที่ยวประจาํ
ทอ้งถิน่ไดอ้ย่างนอ้ยทอ้งถิน่ละ 1 คน

 คน 1

กิจกรรม : โครงการพฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยว
และบรกิาร

            0.3068 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  คน 100
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะการสือ่สาร
ดว้ยภาษาองักฤษในการบรกิารดา้นการท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย             1.0000 
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่             1.0000 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร์
ศาสนา และวฒันธรรม

            1.0000 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรอียุธยา
อย่างย ัง่ยนื

            1.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วภาคกลางเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์          895.8618 
ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว          888.1569 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาและฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเที่ยว และโครงสรา้งพื้นฐาน          888.1569 
กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี             9.0820 
หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ
(องคก์ารมหาชน)

            9.0820 

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

            9.0820 

กิจกรรม : จดัทาํระบบการสรา้ง Marketplace อตุสาหกรรมไมซ์
ของภาคกลาง

            9.0820 
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ MICE Marketplace ในภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร

 ระบบ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ/กระบวนการฯ เป็นที่ยอมรบัจากผูใ้ชข้อ้มลู
และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้ง

 รอ้ยละ 85

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา             9.8000 
หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยว
อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

            9.8000 

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพ ใหม้คุีณค่า
และมลูค่าเพิม่ มคีวามหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างจงัหวดัอย่างย ัง่ยนื

            9.8000 

กิจกรรม : พฒันาการบรหิารจดัการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามเกณฑ์
การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนืโลก (Global Sustainable Tourism 
Criteria : GSTC)

            3.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวตามผลประเมนิเกณฑ ์GSTC  เรื่อง 1
กิจกรรม : พฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านการอนุรกัษว์ฒันธรรม
และวถิชีวีติกลุม่ชาติพนัธุ ์

            3.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : สนิคา้และบรกิารเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม  เรื่อง 1
กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางการท่องเที่ยวทางเลอืกเชื่อมโยงจงัหวดัสุพรรณบุร ี
(เสน้ทางการท่องเที่ยวเชงิศาสนา วฒันธรรม และวถิชีวีติ)

            3.8000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เสน้ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจงัหวดัสุพรรณบุรี  เสน้ทาง 1
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม          424.4700 
หน่วยงาน : กรมทางหลวง          225.0000 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

         225.0000 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพ ใหม้คุีณค่า
และมลูค่าเพิม่ มคีวามหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างจงัหวดัอย่างย ัง่ยนื

          50.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสรจ็  แห่ง 2
ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : พฒันาการเขา้ถงึแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน แหลง่ผลติสนิคา้
OTOP และแหลง่ท่องเที่ยวเชงิเกษตร

         175.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสรจ็  แห่ง 13
ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท          199.4700 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

         199.4700 

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง          199.4700 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางที่ก่อสรา้งหรอืปรบัปรุง  รายการ 7
ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเสน้ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม           23.2778 
หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           23.2778 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

          23.2778 

กิจกรรม : ท่องเที่ยวตามแหลง่ธรรมชาติ (ภาคกลาง)           23.2778 
ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์  แห่ง 13
ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน และผูป้ระกอบการมรีายไดจ้ากใหบ้รกิาร
ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย          116.5755 
หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง           75.0000 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

          75.0000 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและโครงสรา้งพื้นฐาน           75.0000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้ในพื้นที่และพื้นที่ต่อเน่ือง

 แห่ง 5

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคุีณภาพ
และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่           41.5755 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

          41.5755 

กิจกรรม : พฒันาการเขา้ถงึแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน แหลง่ผลติสนิคา้
OTOP และแหลง่ท่องเที่ยวเชงิเกษตร

          41.5755 

ตวัชี้วดักิจกรรม : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป้าหมาย ดาํเนินการ
เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาภาคกลาง

 แห่ง 2

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ          304.9516 
หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค          304.9516 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ 
และนิเวศน์

         304.9516 

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคกลาง)           61.6350 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการปรบัปรุงเสน้ท่อ  แห่ง 4
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เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร (ภาคกลาง)           34.5096 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา
และอาคาร

 แห่ง 2

กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ (ภาคกลาง)-พฒันาแหลง่
ท่องเที่ยว

          66.6570 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้  แห่ง 5
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ (ภาคกลาง)-มาตรฐานแหลง่
ท่องเที่ยว

         142.1500 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้  แห่ง 9
ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้
และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว

            4.0857 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาคุณภาพการบรกิารรูปแบบกิจกรรมและบุคลากร
ดา้นการท่องเที่ยว

            4.0857 

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา             4.0857 
หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยว
อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

            4.0857 

โครงการ : โครงการเพิม่มาตรฐานแหลง่ท่องเที่ยวทอ้งถิน่และแหลง่
ท่องเที่ยวโดยชมุชน

            4.0857 

กิจกรรม : พฒันาการท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิสรา้งสรรค ์
(กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2)

            1.8118 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชมุชนท่องเที่ยวที่ผ่านกระบวนการพฒันาตามเกณฑ์
มาตรฐานการจดัการท่องเที่ยวโดยชมุชน

 ชมุชน 5

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันากลไกการขบัเคลือ่นการท่องเที่ยว
อย่างย ัง่ยนืแบบมสี่วนร่วม

            2.2739 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครอืข่ายการท่องเที่ยวโดยชมุชน  ชมุชน 5
ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยว             3.6192 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์             3.6192 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์             3.6192 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             3.6192 
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

            3.6192 

กิจกรรม : ส่งเสรมิเศรษฐกิจชมุชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว             3.6192 
ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกว่า  ลา้นบาท 6
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
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เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชีวติ          101.2811 
ตวัชี้วดัที่ 1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชนมคุีณภาพชวีติดขีึ้น  รอ้ยละ 1
กลุ่มโครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชนในกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่ภาคกลาง

         101.2811 

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาระบบการใหบ้รกิาร             2.0000 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาระบบดูแลผูสู้งอายุ โครงสรา้งพื้นฐานและบรกิาร             2.0000 
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร             2.0000 
หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา             2.0000 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติประชาชน
ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง

            2.0000 

กิจกรรม : ออกแบบและสรา้งอปุกรณช่์วยในการดาํเนินชวีติ
ของผูสู้งอายุ/ผูพ้กิารเฉพาะดา้นที่ไม่สามารช่วยตวัเองได ้

            2.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูสู้งอายุ/ผูพ้กิารเฉพาะดา้นที่ไม่สามารถ
ช่วยตวัเองไดไ้ดร้บัประโยชนจ์ากการดาํเนินงาน

 คน 50

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - ยกระดบัคุณภาพชีวติ           99.2811 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาระบบดูแลและยกระดบัการใหบ้รกิาร           99.2811 
กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           99.2811 
หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัมหดิล           99.2811 
โครงการ : โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปรมิณฑล           99.2811 
กิจกรรม : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความม ัน่คงในชวีติ           99.2811 
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ (สะสม) 
ของการก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก

 รอ้ยละ 80

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

         319.2830 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนความเสมอภาคทางสงัคมเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิของภาคกลาง          319.2830 
ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาระบบการใหบ้รกิาร          305.0000 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
ภาคกลางกบัภาคอื่นๆ

         305.0000 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม          305.0000 
หน่วยงาน : กรมทางหลวง          305.0000 
โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง          305.0000 
กิจกรรม : เร่งดาํเนินการแผนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกบัภาคอื่นๆ ของประเทศ

         305.0000 
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งบประมาณ

รวม

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสรจ็  แห่ง 14
ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กลุม่กิจกรรม : พฒันาระบบดูแลผูสู้งอายุ โครงสรา้งพื้นฐานและบรกิาร           14.2830 
กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ           14.2830 
หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค           14.2830 
โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลาง           14.2830 
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ (ภาคกลาง)-สถานีขนส่ง           14.2830 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้  แห่ง 5

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม        1,165.7416 
ตวัชี้วดัที่ 1 : ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1
กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม

       1,165.7416 

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม        1,165.3002 
กลุม่กิจกรรม : ปจัจยัสนบัสนุน เพือ่การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

       1,165.3002 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        1,066.5192 
หน่วยงาน : กรมชลประทาน        1,066.5192 
โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม

       1,066.5192 

กิจกรรม : ปจัจยัสนบัสนุน เพือ่การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

       1,066.5192 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  ไร่ 40,000
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           28.6000 
หน่วยงาน : กรมทางหลวง           28.6000 
โครงการ : โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม

          28.6000 

กิจกรรม : พฒันาและฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเที่ยว และโครงสรา้งพื้นฐาน           28.6000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสรจ็  แห่ง 2
ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100
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รวม

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม           70.1810 
หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่           27.4000 
โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม

          27.4000 

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ (ภาคกลาง)           27.4000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ชายฝัง่ไดร้บัผลกระทบจากการกดัเซาะ
ไดร้บัการบรหิารจดัการ

 พื้นที่ 3

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้           18.4848 
โครงการ : โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม

          18.4848 

กิจกรรม : ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง             3.8912 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครอืข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่า
มสี่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า

 หมู่บา้น 30

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง             4.0834 
ตวัชี้วดักิจกรรม : เครอืข่ายชมุชนฟ้ืนฟูป่า  หมู่บา้น 3
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้น  ไร่ 500
กิจกรรม : อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วมภาคกลาง           10.5102 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า
(รสทป.) ที่ไดร้บัการสนบัสนุนเพิม่ขึ้น

 เครอืข่าย 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในชมุชนไดร้บัการส่งเสรมิใหม้สี่วนร่วม
ในการบรหิารจดัการป่าชมุชน

 ป่าชมุชน 15

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           24.2962 
โครงการ : โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม

          24.2962 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคกลาง)           24.2962 
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูเพิม่ขึ้น  ไร่ 1,800
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูมอีตัราการรอดตาย
อยู่ในเกณฑท์ี่กาํหนด

 รอ้ยละ 80
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิ พฒันา การมีสว่นร่วมในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

            0.4414 

กลุม่กิจกรรม : การเพิม่มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม             0.4414 
กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             0.4414 
หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่             0.4414 
โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม

            0.4414 

กิจกรรม : เสรมิสรา้งความสมบูรณข์องทรพัยากรและระบบนิเวศ
ป่าชายเลน เพือ่พฒันาฐานการสรา้งรายไดแ้ละสนบัสนุนบรกิาร
การท่องเที่ยว (ภาคกลาง)

            0.4414 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในทอ้งถิน่มคีวามรู ้และทกัษะในการอนุรกัษ ์
ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรป่าชายเลนเพือ่ร่วมเป็นอาสาสมคัร
พทิกัษท์รพัยากรป่าชายเลนเพิม่ขึ้น

 คน 400
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บาท

บาท

-               25.5704       11.2309        12.0009      -              
               -            9.4200              -               -                 -   

             -            9.4200              -               -                 -   
           -            9.4200              -               -                 -   

               -            6.6195              -               -                 -   
             -            6.6195              -               -                 -   

           -            6.6195              -               -                 -   

               -            9.5309        11.2309       12.0009               -   
             -            3.5309          3.5309        3.5309               -   

           -            3.5309          3.5309        3.5309               -   

             -            6.0000          7.7000        8.4700               -   
           -            6.0000          7.7000        8.4700               -   

            22.1700 
- ยกระดบัอุตสาหกรรมอาหารทะเลใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางผลติอาหารทะเลแห่งอนาคต

            22.1700 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

            12.3217 

- ฝึกอบรมหลกัสูตรพฒันาสมรรถนะ
อุตสาหกรรมการผลติออโตเมช ัน่

             6.6195 

3. กระทรวงอตุสาหกรรม             34.4917 
3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม             12.3217 

- ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นที่
ภาคกลาง

3.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

- เพิม่ศกัยภาพดา้นการตลาดสนิคา้และ
บริการในเชิงเศรษฐกิจสรา้งสรรคก์ลุม่
จงัหวดัภาคกลาง

             9.4200 

2. กระทรวงศึกษาธิการ              6.6195 
2.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              6.6195 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 48.8022            
1. กระทรวงพาณิชย์              9.4200 

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              9.4200 

เริ่มตน้ - ปี 2562

งบประมาณ

                จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดัสมทุรปราการ
(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

                6 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2566)
(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 48,802,200

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม
ประมาณการรายจ่าย *

รวม

3. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
  แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

(1) วตัถปุระสงค์
                 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถและยกระดบัการผลติและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบริการดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม
                 และการท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่อง

(2) สถานที่ดาํเนินการ

  กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการคา้ การลงทนุ                       25,570,400 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

6,619,500              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,619,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการกจิกรรมฝึกอบรมหลกัสูตรพฒันาสมรรถนะ
   อตุสาหกรรมการผลติออโตเมช ัน่ 6,619,500              บาท

3,530,900              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 3,530,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ดา้นการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ 428,600                บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิศกัยภาพในการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง 653,200                บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑจ์ากสบัปะรดดว้ยนวตักรรม 400,000                บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
อตุสาหกรรม 1,500,000              บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่จากวสัดทุีไ่ม่ใชแ้ลว้
โดยเทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาด (3R) ในพื้นทีภ่าคกลาง 549,100                บาท

6,000,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอตุสาหกรรมอาหารทะเลใหเ้ป็นศูนยก์ลางผลติ
อาหารทะเลแห่งอนาคต 6,000,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ
ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม
กลุ่มกจิกรรม : เพิ่มขีดความสามารถดา้นอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ
กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ
ตวัชี้วดั :  มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2
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9,420,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 9,420,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพดา้นการตลาดสนิคา้และบรกิารในเชงิเศรษฐกจิ
สรา้งสรรคก์ลุม่จงัหวดัภาคกลาง 9,420,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ
ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - การจดัจาํหน่ายและการตลาด
กลุ่มกจิกรรม : การเพิ่มศกัยภาพตลาด
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

109



บาท

บาท

-               295.8800      81.7600        81.7600      -              
                -         255.0000              -               -                 -   
                -         255.0000              -               -                 -   
                -         255.0000              -               -                 -   

                -          40.8800        81.7600       81.7600               -   
                -          40.8800        81.7600       81.7600               -   
                -          40.8800        81.7600       81.7600               -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

- พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสริมการคา้
ชายแดน

          204.4000 

ปี 2566 -
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 459.4000          
1. กระทรวงคมนาคม           255.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม

  กลุ่มโครงการที่ 2  โครงสรา้งการส่งเสรมิการคา้ชายแดน                     295,880,000 

2. กระทรวงมหาดไทย           204.4000 

ปี 2565เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(1) วตัถปุระสงค์
                 เพือ่พฒันามาตรฐานด่านชายแดนและเชื่อมโยงการคา้ การลงทนุและการท่องเทีย่ว

(2) สถานที่ดาํเนินการ
                 จงัหวดักาญจนบรุี และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

2.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           204.4000 

1.1 กรมทางหลวงชนบท           255.0000 
- โครงข่ายทางหลวงชนบทส่งเสริมการคา้
ชายแดน

          255.0000 

หน่วย : ลา้นบาท

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
                 3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 459,400,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

255,000,000            บาท
1. งบลงทุน 255,000,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 255,000,000            บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 255,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรุงรกัษาทางและสะพาน 255,000,000            บาท
(1) งานบาํรุงถนนสาย กจ.4024 แยก ทล.3229 - บา้นหนองลากฆอ้น 
ต.จรเขเ้ผอืก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(2) งานบาํรุงถนนสาย กจ.4010 แยก ทล.3229 อ.ด่านมะขามเตี้ย 
จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(3) งานบาํรุงถนนสาย กจ.3007 แยก ทล.324 - บา้นทุ่งทอง อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(4) งานบาํรุงถนนสาย กจ.3001 แยก ทล.324 - บา้นบ่อพลอย อ.พนมทวน,
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(5) งานบาํรุงถนนสาย กจ.4026 แยก ทล.3081 - บา้นดอนชะเอม อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(6) งานบาํรุงถนนสาย กจ.3095 แยก ทล.323 - บา้นดอนกระเพรา อ.ท่าม่วง,
พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 50,000,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทุน
ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2
กลุ่มโครงการ : โครงสรา้งการส่งเสริมการคา้ชายแดน
ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการคา้ชายแดน
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
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40,880,000             บาท
1. งบลงทุน 40,880,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,880,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,880,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 40,880,000             บาท
(1) โครงการพฒันาด่านสงิขร ระยะที่ 3 อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 40,880,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 204,400,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,880,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 81,760,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 81,760,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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บาท

บาท

-               118.3270      117.9040      118.8440     74.5523         
                -          32.2486       117.9040     118.8440         74.5523 
                -          18.1888        98.3000       98.3000         73.3000 
                -          16.9480        98.3000       98.3000         73.3000 

                -            1.2408              -               -                 -   

                -            0.9408          1.0349        1.1385           1.2523 
                -            0.9408          1.0349        1.1385           1.2523 

                -            8.6490        13.9650       14.6633               -   
                -            6.3164              -               -                 -   
                -            2.3326        13.9650       14.6633               -   

                -            4.4700          4.6041        4.7422               -   
                -            4.4700          4.6041        4.7422               -   

  กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร                     118,327,000 

1.4 กรมพฒันาที่ดนิ            13.8163 
- พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้วลุม่นํา้
เจา้พระยา-แม่กลอง

           13.8163 

- พฒันาด่านสนิคา้ประมง-ภาคกลาง             6.3164 
- ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว ์
นํา้จดืเชิงพาณิชย์

           30.9609 

- เสริมสรา้งศกัยภาพการบริหารจดัการดา้น
การเงนิการบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกร

            4.3665 

1.3 กรมประมง            37.2773 

- พฒันาประสทิธิภาพการผลติขา้ว กข 43 
(ตน้ทาง)

          286.8480 

- พฒันาประสทิธิภาพการผลติขา้ว กข 43 
(กลางทาง)

            1.2408 

1.2 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์             4.3665 

429.6273          
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           343.5489 

1.1 กรมการขา้ว           288.0888 

รวมทัง้สิ้น

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -
จบโครงการ

                 จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบรุี จงัหวดัสงิหบ์รุี
                 จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี จงัหวดัเพชรบรุี 
                 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสมทุรปราการ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
                 4 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 429,627,300

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

(1) วตัถปุระสงค์
                 เพือ่ยกระดบัภาคเกษตร การประมง และเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัท ัง้ดา้นการผลติ การแปรรูป การสรา้งมลูค่า
                 ของผลติภณัฑก์ารเกษตรใหเ้ป็นมาตรฐาน รวมท ัง้ส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

(2) สถานที่ดาํเนินการ
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หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -
จบโครงการ

                -          70.0000              -               -                 -   
                -          70.0000              -               -                 -   
                -          70.0000              -               -                 -   

                -            1.4784              -               -                 -   
                -            1.4784              -               -                 -   
                -            0.2704              -               -                 -   

                -            1.2080              -               -                 -   

                -          14.6000              -               -                 -   
                -          14.6000              -               -                 -   
                -            2.5000              -               -                 -   

                -            3.1000              -               -                 -   

                -            2.0000              -               -                 -   

                -            1.5000              -               -                 -   

                -            3.0000              -               -                 -   

                -            2.5000              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ยกระดบัการพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนดา้น
การใชก้ารซ่อมบาํรุงนวตักรรมหุ่นยนตแ์ละ
ระบบการผลติอตัโนมตัิ

            1.5000 

- พฒันากระบวนการผลติ และวธิกีารแปรรูป
อาหารประจาํถิน่

            3.0000 

- ส่งเสริมและพฒันาการประมงพื้นบา้นดา้น
อุกปกรณแ์ละเทคโนโลย ี4.0

            2.5000 

- ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั
การผลติไก่พื้นเมอืงของเครือข่ายเกษตร
เพือ่ผลติอาหารปลอดภยั (Food Safety)

            2.5000 

- พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการเลี้ยงโคนม
สู่มาตรฐานนม

            3.1000 

- พฒันาศกัยภาพการผลติสุกรหลุมอนิทรีย ์
เพือ่ส่งเสริมการสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ และ
การแปรรูปผลผลติสุกรหลุมอนิทรีย ์

            2.0000 

4. กระทรวงศึกษาธิการ            14.6000 
4.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            14.6000 

- พฒันาและยกระดบัตลาดสนิคา้เกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอนิทรียก์ลุม่จงัหวดั
ภาคกลาง

            0.2704 

- พฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลติ
สนิคา้เกษตรอนิทรียแ์ละเกษตรปลอดภยั

            1.2080 

- พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึ
แหลง่ผลติเพือ่ส่งเสริมและพฒันาดา้น
อุตสาหกรรม การคา้ การลงทนุ

           70.0000 

3. กระทรวงพาณิชย์             1.4784 
3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             1.4784 

2. กระทรวงคมนาคม            70.0000 
2.1 กรมทางหลวงชนบท            70.0000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

16,948,000             บาท
1. งบดําเนินงาน 16,948,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,948,000             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 1,948,000              บาท
(2) วสัดุสาํนกังาน 2,000,000              บาท
(3) วสัดุการเกษตร 13,000,000             บาท

8,649,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 3,914,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,914,600              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 221,200                 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 416,000                 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 344,000                 บาท
(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 117,400                 บาท
(5) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 1,166,000               บาท
(6) วสัดุการเกษตร 1,650,000               บาท

2. งบลงทุน 4,734,400              บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,734,400              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 4,734,400              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 632,200                 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 632,200                 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 32,200                  บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 32,200                  บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร
ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมประมง

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร
ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - เพิม่ศกัยภาพการผลติ
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการผลติ
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมการขา้ว
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2.1.1.3 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,070,000               บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 270,000                 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง (HPLC) 
พรอ้มอุปกรณ ์ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ชุด 3,800,000               บาท

70,000,000             บาท
1. งบลงทุน 70,000,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 70,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 70,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรุงรกัษาทางและสะพาน 70,000,000             บาท
(1) งานบาํรุงถนนสาย สบ.3004 แยก ทล.362 - บา้นหาดสองแคว 
ต.ผึ้งรวง อ.เฉลมิพระเกียรติ จ.สระบุรี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(2)  งานบาํรุงถนนสาย สบ.3021 แยก ทล.362 - บา้นหนองปลากระดี่ 
ต.หนองยาว อ.เมอืง จ.สระบุรี  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(3) งานบาํรุงถนนสาย สบ.4047 แยก ทล.3016 - บา้นท่าลาน ต.ท่าลาน 
อ.บา้นหมอ จ.สระบุรี 1 แห่ง 10,000,000             บาท

2,500,000              บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 2,500,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกิจกรรมยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัการผลติไก่
พื้นเมอืงของเครือข่ายเกษตรเพือ่ผลติอาหารปลอดภยั (FOOD SAFETY)

2,500,000               บาท

1,240,800              บาท
1. งบดําเนินงาน 1,240,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,240,800              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 1,240,800              บาท

940,800                 บาท
1. งบดําเนินงาน 940,800                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 940,800                 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 429,200                 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 291,600                 บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน 103,200                 บาท
(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 116,800                 บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร
ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง - ยกระดบัคุณภาพผลผลติและการแปรรูป
กลุ่มกจิกรรม : การสนบัสนุนการผลติแปรรูป การสรา้งมูลค่าเพิม่ และเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมการขา้ว

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
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4,470,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 4,470,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,470,000              บาท
(1) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 112,500                 บาท
(2) วสัดุการเกษตร 4,357,500               บาท

12,100,000             บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 12,100,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกิจกรรมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการเลี้ยงโคนม
สู่มาตรฐานนม 3,100,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการผลติสุกรหลุมอนิทรีย์
เพือ่ส่งเสริมการสรา้งผูป้ระกอบการใหม่และการแปรรูปผลผลติสุกรหลุมอนิทรีย์ 2,000,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกิจกรรมยกระดบัการพฒันาสมรรถนะกาํลงัคน
ดา้นการใชก้ารซ่อมบาํรุงนวตักรรมหุ่นยนตแ์ละระบบการผลติอตัโนมตัิ 1,500,000              บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกิจกรรมพฒันากระบวนการผลติ และวธิีการแปรรูป
อาหารประจาํถิน่ 3,000,000              บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการประมงพื้นฐาน
ดา้นอุปกรณแ์ละเทคโนโลย ี4.0 2,500,000              บาท

1,478,400              บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 1,478,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและยกระดบัตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยั
และเกษตรอนิทรียก์ลุม่จงัหวดัภาคกลาง 270,400                บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลติสนิคา้เกษตรอนิทรีย์
และเกษตรปลอดภยั 1,208,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร
ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - ส่งเสริมและพฒันาดา้นการตลาด
กลุ่มกจิกรรม : สนบัสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจดัจาํหน่ายผลผลติการเกษตร
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
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บาท

บาท

139.7150         108.1960      -             -           -              
                -            0.9974              -               -                 -   
                -            0.9974              -               -                 -   
                -            0.6906              -               -                 -   

                -            0.3068              -               -                 -   

                -            1.0000              -               -                 -   
                -            1.0000              -               -                 -   
                -            1.0000              -               -                 -   

        139.7150       106.1986              -               -                 -   
        139.7150       106.1986              -               -                 -   
        139.7150       106.1986              -               -                 -   - พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรู ้

ทางศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการท่องเทีย่ว
พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง

          245.9136 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

            1.0000 

3. กระทรวงวฒันธรรม           245.9136 

- โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนในการ
เป็นอาสาสมคัรมคัคุเทศกป์ระจาํชุมชน

            0.6906 

- โครงการพฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้ริการ
ดา้นการท่องเทีย่วและบริการ

            0.3068 

2. กระทรวงมหาดไทย             1.0000 

3.1 กรมศิลปากร           245.9136 

            0.9974 

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

รวมทัง้สิ้น 247.9110          
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั             0.9974 

1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา

2.1 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น             1.0000 
- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วมรดกโลก
พระนครศรีอยุธยาอย่างย ัง่ยนื

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม

                 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดัลพบรุี
(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

                 3 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2563)
(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 247,911,000

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

(1) วตัถปุระสงค์
                 เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม ตามวถิชีีวติ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

  กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัศิาสตร ์ศาสนา 
  และวฒันธรรม

                    108,196,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

106,198,600           บาท
1. งบลงทนุ 103,375,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 103,375,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 103,375,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 103,375,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 17,120,000             บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) อนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงเก่าเพชรบรุ ีสาํนกัศิลปากรที ่1 ราชบรุ ีตาํบลหนา้เมอืง
 อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี 3 แห่ง 15,347,000             บาท
(3) อนุรกัษแ์ละพฒันาวดัภเูขาทอง ตาํบลภเูขาทอง อาํเภอพระนครศรอียุธยา 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 35,524,000             บาท
(4) บูรณะอโุบสถหลงัเก่า วดักฏุ ิตาํบลท่าแรง้ อาํเภอบา้นแหลม 
จงัหวดัเพชรบรุ ี  1 แห่ง 10,384,000             บาท
(5) อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถาน วดัใหญ่นครชมุน ์ตาํบลนครชมุน ์
อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(6) บูรณะซ่อมแซมวหิาร วดัพระพทุธไสยาสน ์(วดัพระนอน) ตาํบลคลองกระแชง 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,823,600              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาทางโบราณคดแีละอนุรกัษแ์หลง่เรอืโบราณพนมสุรนิทร์ 2,823,600              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเที่ยว และโครงสรา้งพื้นฐาน
กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม
หน่วยงาน : กรมศิลปากร

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร
ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10
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997,400                บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 997,400                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 997,400                บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนนาํเทีย่วประจาํทอ้งถิน่ 690,600               บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่ว
และบรกิาร 306,800                บาท

1,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 1,000,000              บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม
ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาคณุภาพการบรกิาร รูปแบบกจิกรรมและบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว
กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
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บาท

บาท

303.4539         895.8618      395.5400      64.0000      -              
                -            9.0820              -               -                 -   
                -            9.0820              -               -                 -   

                -            9.0820              -               -                 -   

                -            9.0820              -               -                 -   

                -          13.8857              -               -                 -   
                -          13.8857              -               -                 -   

                -          13.8857              -               -                 -   

                -            3.0000              -               -                 -   

                -            3.0000              -               -                 -   

  กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตแิละนิเวศน์                     895,861,800 
รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

- โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพ 
ใหม้คีณุค่าและมลูค่าเพิ่ม มคีวามหลากหลาย
และเช่ือมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจงัหวดั
อย่างย ัง่ยืน

        13.8857 

- พฒันาการบริหารจดัการการท่องเทีย่ว
ในพื้นทีต่ามเกณฑก์ารท่องเทีย่วอย่าง
ย ัง่ยนืโลก (Global Sustainable Tourism
Criteria : GSTC)

          3.0000 

- พฒันากิจกรรมการท่องเทีย่วผ่านการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและวถิชีีวติกลุม่ชาตพินัธุ์

          3.0000 

- จดัทาํระบบการสรา้ง Marketplace 
อุตสาหกรรมไมซข์องภาคกลาง

          9.0820 

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา         13.8857 

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชุมและ
นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

          9.0820 

- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาตแิละนิเวศน์

          9.0820 

2.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

        13.8857 

ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 1,658.8557     
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี           9.0820 

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์
                 เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาต ิและอนุรกัษร์ะบบนิเวศน์

(2) สถานที่ดาํเนินการ
                 จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบรุี จงัหวดัสงิหบ์รุี
                 จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี จงัหวดัเพชรบรุี 
                 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสมทุรปราการ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
                 5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 1,658,855,700

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

121



ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

                -            3.8000              -               -                 -   

                -            4.0857              -               -                 -   

                -            1.8118              -               -                 -   

                -            2.2739              -               -                 -   

                -        424.4700             -              -                 -   
                -         225.0000              -               -                 -   
                -         225.0000              -               -                 -   

                -          50.0000              -               -                 -   
                -         175.0000              -               -                 -   

                -        199.4700             -              -                 -   
                -         199.4700              -               -                 -   

                -         199.4700              -               -                 -   
        164.0440        23.2778              -               -                 -   
        164.0440        23.2778              -               -                 -   
          22.3488        23.2778              -               -                 -   

        164.0440        23.2778              -               -                 -   
                -           3.6192             -              -                 -   
                -            3.6192              -               -                 -   
                -            3.6192              -               -                 -   

                -            3.6192              -               -                 -   
          32.0000      116.5755      149.0000      64.0000               -   
          32.0000       75.0000      149.0000      64.0000               -   
          32.0000        75.0000       149.0000       64.0000               -   

          32.0000        75.0000       149.0000       64.0000               -   - พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและโครงสรา้งพื้นฐาน        320.0000 

          3.6192 

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม        187.3218 
4.1 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื        187.3218 

- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาต ิและนิเวศน์

        45.6266 

- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาตแิละนิเวศน์

       199.4700 

- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาตแิละนิเวศน์

       320.0000 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว           3.6192 
6. กระทรวงมหาดไทย        361.5755 

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์           3.6192 
- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาตแิละนิเวศน์

          3.6192 

- พฒันาเสน้ทางการท่องเทีย่วเชื่อมโยง        199.4700 

- พฒันาการเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วชุมชน
แหลง่ผลติสนิคา้ OTOP และแหลง่ท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร

       175.0000 

3.2 กรมทางหลวงชนบท        199.4700 

6.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง        320.0000 

- ท่องเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคกลาง)        187.3218 
5. กระทรวงพาณิชย์

- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาตแิละนิเวศน์

       225.0000 

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ         50.0000 

- ส่งเสริมและพฒันากลไกการขบัเคลือ่นการ
ท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนืแบบมสี่วนร่วม

          2.2739 

3. กระทรวงคมนาคม        424.4700 
3.1 กรมทางหลวง        225.0000 

- โครงการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทอ้งถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

          4.0857 

- พฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนเชิงสรา้งสรรค์
 (กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2)

          1.8118 

- พฒันาเสน้ทางการท่องเทีย่วทางเลอืก
 เชื่อมโยงจงัหวดัสุพรรณบรุี (เสน้ทาง
 การท่องเทีย่วเชิงศาสนา วฒันธรรม
 และวถิชีีวติ)

          3.8000 
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ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

                -          41.5755              -               -                 -   
                -          41.5755              -               -                 -   

                -          41.5755              -               -                 -   

        107.4099       304.9516       246.5400             -                 -   
        107.4099       304.9516       246.5400             -                 -   
        107.4099       304.9516       246.5400             -                 -   

                -          61.6350       246.5400             -                 -   
        107.4099        34.5096              -               -                 -   
                -          66.6570              -               -                 -   
                -         142.1500              -               -                 -   

6.2 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น         41.5755 

7.1 การประปาส่วนภมูภิาค        658.9015 
- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาต ิและนิเวศน์

       658.9015 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคกลาง)        308.1750 

- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาตแิละนิเวศน์

        41.5755 

- พฒันาการเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วชุมชน
แหลง่ผลติสนิคา้ OTOP และแหลง่ท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร

        41.5755 

7. รฐัวสิาหกจิ        658.9015 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร        141.9195 
- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้         66.6570 
- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้        142.1500 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

9,082,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 9,082,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,082,000              บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 9,082,000              บาท

(1) จดัทาํระบบการสรา้ง Marketplace อตุสาหกรรมไมซข์องภาคกลาง 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 9,082,000              บาท

9,800,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 9,800,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,800,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเมอืงโบราณอู่ทอง 9,800,000              บาท

225,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 225,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 225,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 225,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 225,000,000           บาท
(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสาํโรง - หนองม่วง จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 80,000,000             บาท
(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - ท่าเรอื จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภมู ิ- ปิลอ๊ค จ.กาญจนบรุ ี 
1 แห่ง 30,000,000             บาท
(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนยีด - ทุ่งมะสงัข ์
จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง  จ.กาญจนบรุ ี 
1 แห่ง 25,000,000             บาท
(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หวัหนิ - โป่งแย ้จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 
1 แห่ง 50,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร
ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเที่ยว และโครงสรา้งพื้นฐาน
กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี
หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน : กรมทางหลวง
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199,470,000           บาท
1. งบลงทนุ 199,470,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 199,470,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 199,470,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งถนนสาย สค.4008 แยก ทล.3423 - นคิมบา้นไร่ อ.เมอืง 
จ.สมทุรสาคร 1.290 กม. 35,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 117,470,000            บาท
(1) ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,500,000              บาท

(2) ปรบัปรงุเสน้ทางเขา้สู่แหลง่ท่องเทีย่วระหวา่ง จงัหวดัสงิหบ์รุ ี- 
ชยันาท สาย สห.4035 แยก ทล.3030 - บา้นชนัสูตร อ.บางระจนั 
จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 40,000,000             บาท
(3) ปรบัปรงุเสน้ทางเขา้สู่แหลง่ท่องเทีย่วระหวา่ง จงัหวดัสงิหบ์รุ ี- 
อ่างทอง สาย สห.3034 แยก ทล.311 - บา้นโพชนไก่ อ.บางระจนั 
จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 37,970,000             บาท
(4) งานบาํรงุถนนสาย รบ.3003 แยก ทล.325 - บา้นพกิลุทอง 
อ.ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 47,000,000             บาท
(1) อาํนวยความปลอดภยัปรบัปรงุผวิจราจร และตดิตัง้ป้ายแนะนาํ
แหลง่ท่องเทีย่วภาคกลาง สงิหบ์รุ-ีอ่างทอง (ถนนเลีย่งเมอืง 4 ช่องจราจร) 
อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 22,000,000             บาท
(2) ตดิตัง้ป้ายแนะนาํเขา้สู่แหลง่ท่องเทีย่วและตดิตัง้อปุกรณ์อาํนวย
ความปลอดภยัเพือ่อาํนวยความสะดวกและลดอบุตัเิหตทุางถนน 
อ.เมอืง,กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 12 แห่ง 25,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
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23,277,800             บาท
1. งบลงทนุ 23,277,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,277,800             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,277,800             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,593,800             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 19,593,800             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,684,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,684,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

75,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 75,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 75,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 75,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 75,000,000             บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะบรเิวณคลองลาํท่าแดง 
อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 43,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 85,000,000             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเทศบาลตาํบลเกษไชโย อาํเภอไชโย 
จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 32,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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41,575,500             บาท
เงนินอกงบประมาณ 4,619,500              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 41,575,500             บาท
เงนินอกงบประมาณ 4,619,500              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 41,575,500             บาท
เงนินอกงบประมาณ 4,619,500              บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 41,575,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,619,500              บาท
(1) ปรบัปรงุถนนพลอยไพลนิ (ช่วงที ่1) หมู่ที ่1 ตาํบลบ่อพลอย 
เทศบาลตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 13,500,000             บาท
(2) ปรบัปรงุถนนพลอยไพลนิ (ช่วงที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลบ่อพลอย 
เทศบาลตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 13,018,500             บาท
(3) ขยายผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหนองปรอื-บา้นสามหลงั 
(ช่วงที ่3 และ ช่วงที ่4) หมู่ที ่4 บา้นสามหลงั - ท่าลาํใย ตาํบลเขาโจด 
เทศบาลตาํบลเขาโจด อาํเภอศรสีวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 15,057,000             บาท

304,951,600           บาท
เงนินอกงบประมาณ 20,545,000             บาท
1. งบลงทนุ 304,951,600           บาท
เงนินอกงบประมาณ 20,545,000             บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 304,951,600           บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,545,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 304,951,600           บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,545,000             บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 304,951,600           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 25,035,000             บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้จากสถานจ่ีายนํา้บางคนท ีถงึ ทางหลวงหมายเลข
 325 ตาํบลบางนกแขวก อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(3) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ ถนนสวนสม้ (รา้นกว๋ยเตีย๋วนายโต 
ถงึ แยกไฟแดงวดัสวนสม้ (เฟส 1)) ตาํบลบา้นเกาะ อาํเภอเมอืง ตาํบลอาํแพง 
ตาํบลสวนสม้ อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 17,220,000             บาท
(4) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ ถนนพระราม 2  ตาํบลพนัทา้ยนรสงิห ์
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(5) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้บรเิวณหนา้วดัทอง ถนนเศรษฐกจิ 
ถงึ ถนนพระราม 2 ตาํบลนาด ีอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 14,121,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค
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(6) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้จากวดักาหลง ถงึ สุดเขตจงัหวดัสมทุรสาคร 
ตาํบลบางโทรดั อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 22,600,000             บาท
(7) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ บรเิวณวดัโพธิ์แจ ้ถงึ ถนนพระราม 2 
ตาํบลบางนํา้จดื อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 18,305,000             บาท
(8) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ พื้นที ่ตาํบลหนองหญา้ไซ 
อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 18,880,000             บาท
(9) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้จากสถานผีลตินํา้วงัยาง ถงึ ตาํบลสระแกว้ 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 37,646,000             บาท
(10) งานปรบัปรงุเสน้แนวท่อในถนนรงัสติ-นครนายก ตัง้แต่ฟิวเจอรป์ารค์รงัสติ 
ถงึ คลอง 5 รงัสติ –นครนายก  ตาํบลประชาธปิตัย ์ตาํบลบงึยีโ่ถ อาํเภอธญับรุ ี
จงัหวดัปทมุธาน ี1 แห่ง 61,635,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 410,900,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 102,725,000           บาท
เงนิงบประมาณ 308,175,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 61,635,000             บาท

       เงนินอกงบประมาณ 20,545,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 246,540,000           บาท

       เงนินอกงบประมาณ 82,180,000             บาท
(11) โครงการก่อสรา้งระบบผลตินํา้ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.พรอ้มปรบัปรงุ
โรงสูบนํา้แรงตํา่และก่อสรา้งถงันํา้ใสขนาด 10,000 ลบ.ม. สถานผีลตินํา้
เขาเสวยราชย ์ตาํบลทบัใต ้ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 25,628,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 183,785,100           บาท
เงนินอกงบประมาณ 45,946,300             บาท
เงนิงบประมาณ 137,838,800           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 34,749,000             บาท

       เงนินอกงบประมาณ 11,583,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 77,461,300             บาท

       เงนินอกงบประมาณ 34,363,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,628,500             บาท

(12) โครงการก่อสรา้งโรงกรองนํา้ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. 
ถงันํา้ใส 1,000 ลบ.ม. และหอถงัสูงขนาด 300 ลบ.ม. 
สถานจ่ีายนํา้หว้ยมงคล อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 8,881,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 67,230,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 16,807,500             บาท
เงนิงบประมาณ 50,422,500             บาท
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ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,592,800             บาท
       เงนินอกงบประมาณ 3,864,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,948,600             บาท
       เงนินอกงบประมาณ 12,943,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,881,100              บาท

4,085,700              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,085,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,085,700              บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 4,085,700              บาท

3,619,200              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 3,619,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชนเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว 3,619,200              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาคณุภาพการบรกิาร รูปแบบกจิกรรมและบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว
กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาทางการตลาดและประชาสมัพนัธ ์
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
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บาท

บาท

90.9496          101.2811      155.6218      -           -              
          90.9496        99.2811       155.6218             -                 -   

          90.9496        99.2811       155.6218             -                 -   
          90.9496        99.2811       155.6218             -                 -   

                -            2.0000              -               -                 -   
                -           2.0000             -              -                 -   
                -            2.0000              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

  กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติประชาชนในกรุงเทพมหานคร
  และพื้นที่ภาคกลาง

                    101,281,100 

- ออกแบบและสรา้งอุปกรณช่์วยในการ
ดาํเนินชีวติของผูสู้งอายุ/ผูพ้กิารเฉพาะดา้นที่
ไม่สามารช่วยตวัเองได ้

            2.0000 

- การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความ
ม ัน่คงในชีวติ

          345.8525 

2. กระทรวงศึกษาธิการ             2.0000 
2.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             2.0000 

347.8525          
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

          345.8525 

1.1 มหาวทิยาลยัมหดิล           345.8525 

รวมทัง้สิ้น

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -
จบโครงการ

                 จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบรุี จงัหวดัสงิหบ์รุี
                 จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี จงัหวดัเพชรบรุี 
                 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสมทุรปราการ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
                 4 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2564)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 347,852,500

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

(1) วตัถปุระสงค์
                 เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนใหอ้ยู่ดมีสุีขท ัง้สุขภาพกาย จติใจ มคีวามม ัน่คงดา้นอาชีพและรายได ้และสภาพแวดลอ้มทีด่ี

(2) สถานที่ดาํเนินการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

2,000,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิกจิกรรมออกแบบและสรา้งอปุกรณ์ช่วย
ในการดาํเนนิชวีติของผูสู้งอายุ ผูพ้กิารเฉพาะดา้นทีไ่ม่สามารถช่วยตวัเองได ้ 2,000,000              บาท

99,281,100             บาท
เงนินอกงบประมาณ 147,083,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 99,281,100             บาท
เงนินอกงบประมาณ 147,083,000           บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 99,281,100             บาท
เงนินอกงบประมาณ 147,083,000           บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 99,281,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 147,083,000           บาท
(1) ก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก ระยะที ่2 ตาํบลศาลายา 
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 99,281,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 195,000,000           บาท
เงนิงบประมาณ 455,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 109,147,500           บาท

       เงนินอกงบประมาณ 2,354,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,949,600             บาท

       เงนินอกงบประมาณ 45,562,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 99,281,100             บาท

       เงนินอกงบประมาณ 147,083,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 155,621,800           บาท

ตวัชี้วดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรงุ พฒันา ประชาชนมคีณุภาพชวีติดขีึ้น รอ้ยละ 1
กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติประชาชนในกรงุเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาระบบการใหบ้รกิาร
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาระบบดูแลผูสู้งอาย ุโครงสรา้งพื้นฐานและบรกิาร
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ยกระดบัคณุภาพชีวติ
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาระบบดูแลและยกระดบัการใหบ้รกิาร
กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัมหดิล

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ
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บาท

บาท

-               319.2830      -             -           -              
                -          14.2830              -               -                 -   
                -          14.2830              -               -                 -   
                -          14.2830              -               -                 -   
                -         305.0000              -               -                 -   
                -         305.0000              -               -                 -   
                -         305.0000              -               -                 -             305.0000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

รวมทัง้สิ้น 319.2830          
1. รฐัวสิาหกจิ            14.2830 

1.1 การประปาส่วนภมูภิาค            14.2830 
- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้            14.2830 

- เร่งดาํเนินการแผนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่งทีเ่ชื่อมโยงภาคกลางกบั
ภาคอื่นๆ ของประเทศ

1. กระทรวงคมนาคม           305.0000 
1.1 กรมทางหลวง           305.0000 

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -
จบโครงการ

                 จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบรุี จงัหวดัสงิหบ์รุี
                 จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี จงัหวดัเพชรบรุี 
                 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสมทุรปราการ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
                 1 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 319,283,000

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

(1) วตัถปุระสงค์
                 เพือ่ใหภ้าคกลางเป็นศูนยก์ลางคมนาคมขนส่งทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอื่นๆของประเทศ และกระจายประโยชนแ์ละโอกาส
                 จากจดุความเจริญหลกัของประเทศใหเ้ชื่อมโยงไปยงัพื้นทีภ่าคอื่นๆ และลดความเหลือ่มล ํา้ระหวา่งภาค

(2) สถานที่ดาํเนินการ

  กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาเมอืงและพื้นที่เศรษฐกจิของภาคกลาง                     319,283,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

305,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 305,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 305,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 305,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 305,000,000            บาท
(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง จ.อ่างทอง  
1 แห่ง 100,000,000            บาท
(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3176 ตอน เพชรบรุ ี- บา้นแหลมฝัง่ตะวนัตก 
จ.เพชรบรุ ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบรุ ี- หาดเจา้สาํราญ 
จ.เพชรบรุ ี 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบรุ ี- แกม้อน้ ตอน 1 จ.ราชบรุี
1 แห่ง 50,000,000             บาท
(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบรุ ี- แกม้อน้ ตอน 2 จ.ราชบรุี
1 แห่ง 30,000,000             บาท
(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นํา้พ ุ- เหมอืงผาปกคา้งคาว 
จ.ราชบรุ ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท

14,283,000             บาท
1. งบลงทนุ 14,283,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,283,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,283,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 14,283,000             บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,283,000             บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
ตวัชี้วดั : สดัส่วนความเสมอภาคทางสงัคมเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิของภาคกลาง
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บาท

บาท

41.6652          1,165.7416    -             -           -              
                -       1,066.5192              -               -                 -   
                -       1,066.5192              -               -                 -   
                -       1,066.5192              -               -                 -   

                -          28.6000              -               -                 -   
                -          28.6000              -               -                 -   
                -          28.6000              -               -                 -   

          41.6652       70.6224             -              -                 -   
           2.0000        27.8414              -               -                 -   
           2.0000        27.4000              -               -                 -   
                -            0.4414              -               -                 -   

          39.6652        18.4848              -               -                 -   
           1.3404          3.8912              -               -                 -   
          33.0445          4.0834              -               -                 -   
           5.2803        10.5102              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

(1) วตัถปุระสงค์
  กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม                   1,165,741,600 

หน่วย : ลา้นบาท

                 เพือ่ฟ้ืนฟูและรกัษาฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติอย่างย ัง่ยนื
(2) สถานที่ดาํเนินการ

                 จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบรุี จงัหวดัสงิหบ์รุี
                 จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี จงัหวดัเพชรบรุี 
                 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสมทุรปราการ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
                 2 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 1,207,406,800

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 1,207.4068        
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         1,066.5192 

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.1 กรมชลประทาน         1,066.5192 
- ปจัจยัสนบัสนุน เพือ่การอนุรกัษแ์ละ
ฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

        1,066.5192 

2. กระทรวงคมนาคม            28.6000 
2.1 กรมทางหลวง            28.6000 

- พฒันาและฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเทีย่ว
และโครงสรา้งพื้นฐาน

           28.6000 

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม           112.2876 
3.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่            29.8414 

- แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ (ภาคกลาง)            29.4000 
- เสริมสรา้งความสมบูรณข์องทรพัยากร
และระบบนิเวศป่าชายเลน เพือ่พฒันา
ฐานการสรา้งรายไดแ้ละสนบัสนุนบริการ
การท่องเทีย่ว (ภาคกลาง)

             0.4414 

3.2 กรมป่าไม ้            58.1500 
- ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง              5.2316 
- ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง            37.1279 
- อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วน
ร่วมภาคกลาง

           15.7905 
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ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

                -         24.2962             -              -                 -   
          22.3488        24.2962              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

3.3 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื            24.2962 
- ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคกลาง)            46.6450 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

1,066,519,200         บาท
1. งบลงทุน 1,066,519,200         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,066,519,200         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,066,519,200         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 409,130,000           บาท
(1) ฝายวดัสระกลอย ความยาว 18 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่รบัประโยชน ์500 ไร่ 
โครงการก่อสรา้ง สชป.13 ตาํบลรางสาลี ่อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 35,000,000             บาท
(2) ฝายโปร่งแก ความยาว 15 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รบัประโยชน ์600 ไร่ 
โครงการก่อสรา้ง สชป.13 ตาํบลด่านทบัตะโก อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี 25,000,000             บาท
(3) ฝายบา้นหนิสพีฒันา 1 พรอ้มระบบส่งนํา้ จาํนวน 1 แห่ง โครงการก่อสรา้ง 
สชป.13 ตาํบลจรเขเ้ผอืก อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี 20,000,000             บาท
(4) ระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้บา้นเนินสวรรค ์ระยะที่ 4 จาํนวน 1 แห่ง โครงการ
ก่อสรา้ง สชป.13 ตาํบลจรเขเ้ผอืก อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี 30,000,000             บาท
(5) สถานีสูบนํา้ดว้ยไฟฟ้าและปตร.บา้นหลุมขา้ว  ตาํบลหลุมขา้ว
อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดัลพบุรี 31,000,000             บาท
(6) สถานีสูบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครื่อง 
พรอ้มระบบส่งนํา้ความยาว 5,081 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ 
บา้นจกิรากข่า  ตาํบลไร่รถ อาํเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 50,000,000             บาท
(7) สถานีสูบนํา้ดว้ยไฟฟ้าบา้นทุ่งดนิดาํ พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลด่านชา้ง
อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 70,000,000             บาท
(8) ทาํนบดนิพรอ้มอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น เพือ่สนบัสนุน
ศูนยก์ารเรียนรูเ้กษตรชลประทานอาํเภอหวัหนิ  ความจ ุ45,000 ลบ.ม.
พื้นที่รบัประโยชน ์2,500 ไร่ ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 50,000,000             บาท
(9) อาคารบงัคบันํา้เพือ่สนบัสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์1 งาน
ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 29,000,000             บาท
(10) ฝายบา้นถนนสุด  ความยาว  20.00  เมตร   สูง 3.00  เมตร  
พื้นที่รบัประโยชน ์ 350  ไร่ ตาํบลท่ามะนาว อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 18,618,000             บาท

ตวัชี้วดั : ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1
กลุ่มโครงการ : โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม
ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กลุ่มกจิกรรม : ปจัจยัสนบัสนุน เพือ่การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟธูรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมชลประทาน

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน
ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.6 : บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
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(11) ฝายบา้นซบัดนิดาํ ความยาว  34.00  เมตร   สูง  3.50   เมตร  
พื้นที่รบัประโยชน ์ 300  ไร่ ตาํบลลาํสมพงุ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 19,012,000             บาท
(12) สถานีสูบนํา้ดว้ยไฟฟ้าคลองชยันาท-ป่าสกั (ฝัง่ซา้ย) กม.25+500 
ขนาดอตัราการสูบนํา้ 2 ลบ.ม.ต่อวนิาท ี จาํนวน 2 เครื่อง จาํนวน 1 แห่ง
ตาํบลเสอืโฮก อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 31,500,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 657,389,200           บาท
(1) ประตูระบายนํา้ปลายคลองบางสะพาน  ขนาด 10.00 x 6.00 ม. จาํนวน 
6 ช่อง โครงการบรรเทาอุทกภยัอาํเภอบางสะพาน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ
ตาํบลแม่ราํพงึ อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 155,000,000           บาท
(2) คนักัน้นํา้ที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 บรมธาตุ ระยะทาง 12.200 กิโลเมตร 
ตาํบลดงคอน อาํเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท
(3) คลองระบายนํา้ D4  พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลศิลาลอย 
อาํเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 25,000,000             บาท
(4) ท่อระบายนํา้ลอดคลองส่งนํา้สายใหญ่  จาํนวน  4 แห่ง ความยาวท่อ
แห่งละ 50 เมตร ตาํบลสามกระทาย อาํเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 24,000,000             บาท
(5) เพิม่ประสทิธิภาพการระบายนํา้เพือ่บรรเทาอุทกภยับริเวณพื้นที่ 
อาํเภอบางสะพาน อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 103,389,200           บาท
(6) ปรบัปรุงคนัก ัน้นํา้ ส.7-ส.8 ความยาว 6.444 กม. ตาํบลพระขาว 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 80,000,000             บาท
(7) ประตูระบายนํา้คลองบางจาก โครงการส่งนํา้และบาํรุงรกัษาเพชรบุรี 
1 งาน ตาํบลบางจาก อาํเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 85,000,000             บาท
(8) คนักัน้นํา้ที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 บรมธาตุ  ระยะทาง 12.200 กม.
ตาํบลแพรกศรีราชา อาํเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท
(9) อาคารป้องกนัตลิง่ฝัง่ซา้ยทา้ยเขือ่นพระราม 6 ความยาว 0.12 กม.
โครงการส่งนํา้และบาํรุงรกัษาป่าสกัใต ้ ตาํบลท่าหลวง อาํเภอท่าเรือ
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 25,000,000             บาท
(10) เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่ ลาํหว้ยแม่ประจนัต ์(บา้นหนองไผ่) ความยาว
รวม 500.00 ม. โครงการส่งนํา้และบาํรุงรกัษาเพชรบุรี ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง 
อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 50,000,000             บาท
(11) ป้องกนัการกดัเซาะตลิง่ลาํหว้ยกระเสยีว (บา้นหนองมะค่าโมง)
จาํนวน 1 แห่ง ตาํบลหนองมะค่าโมง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 20,000,000             บาท
(12) ปรบัปรุงอาคารป้องกนัตลิง่ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร ตาํบลชยัฤทธิ์ 
อาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 20,000,000             บาท
(13) ปรบัปรุงอาคารป้องกนัตลิง่แม่นํา้นอ้ย หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร
ตาํบลสีร่อ้ย อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 20,000,000             บาท
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28,600,000             บาท
1. งบลงทุน 28,600,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,600,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,600,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 28,600,000             บาท
(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธีวทิยา - ดงจาํปา
จ.ลพบุรี  1 แห่ง 28,600,000             บาท

27,400,000             บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 27,400,000             บาท

1) ค่าที่ดนิ/สิง่ก่อสรา้ง 27,400,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 27,400,000             บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6,850 หน่วย)

18,484,800             บาท
1. งบดําเนินงาน 5,754,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,754,800              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 2,467,700               บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 46,000                 บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 378,000                 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,208,800               บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 441,200                 บาท
(6) วสัดุสาํนกังาน 491,000                 บาท
(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 685,100                 บาท
(8) วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,000                   บาท
(9) วสัดุการเกษตร 33,000                 บาท

2. งบลงทุน 8,780,000              บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,780,000              บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,780,000              บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 8,780,000               บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,780,000               บาท
รวม 14 รายการ (รวม 3,450,006 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน : กรมทางหลวง

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หน่วยงาน : กรมป่าไม ้
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3. งบเงนิอดุหนุน 3,950,000              บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,950,000              บาท

1) ค่าที่ดนิ/สิง่ก่อสรา้ง 3,450,000               บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,450,000               บาท
รวม 11 รายการ (รวม 548 หน่วย)

2) เงนิอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดักาญจนบุรี 
3 เครือข่าย 150,000                 บาท
3) เงนิอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัเพชรบุรี 2 เครือข่าย 100,000                 บาท
4) เงนิอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
2 เครือข่าย 100,000                 บาท
5) เงนิอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัลพบุรี 2 เครือข่าย 100,000                 บาท
6) เงนิอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัสระบุรี 4 เครือข่าย 50,000                  บาท

24,296,200             บาท
1. งบลงทุน 23,896,200             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,896,200             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,896,200             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 23,896,200             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 23,896,200             บาท
รวม 28 รายการ (รวม 3,103,674 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอืน่ 400,000                 บาท
1) ค่าที่ดนิ/สิง่ก่อสรา้ง 400,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 400,000                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

441,400                 บาท
1. งบดําเนินงาน 441,400                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 441,400                 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 441,400                บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม
ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - ส่งเสริม พฒันา การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม
กลุ่มกจิกรรม : การเพิม่มาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้ม
กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น        110.7946      3,086.9654        643.9583         82.2905     3,924.0088 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         73.4578      1,468.3050               -                 -       1,541.7628 
1. กรมชลประทาน               -        1,402.2230               -                 -       1,402.2230 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

              -        1,402.2230               -                 -       1,402.2230 

2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์           1.0039               -                 -                 -            1.0039 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร           1.0039               -                 -                 -            1.0039 

3. กรมปศุสตัว ์           1.0500           6.0820               -                 -            7.1320 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร           1.0500           6.0820               -                 -            7.1320 

4. กรมพฒันาทีด่นิ         50.7284         60.0000               -                 -         110.7284 
- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

          6.6000               -                 -                 -            6.6000 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร         44.1284         60.0000               -                 -         104.1284 
5. กรมวชิาการเกษตร           5.0000               -                 -                 -            5.0000 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร           5.0000               -                 -                 -            5.0000 
6. กรมส่งเสริมการเกษตร         10.3655               -                 -                 -          10.3655 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร         10.3655               -                 -                 -          10.3655 
7. กรมการขา้ว           5.3100               -                 -                 -            5.3100 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร           5.3100               -                 -                 -            5.3100 
กระทรวงคมนาคม               -          665.7500               -                 -         665.7500 

1. กรมทางหลวง               -          505.0000               -                 -         505.0000 
- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -          425.0000               -                 -         425.0000 

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคา้โลก

              -           80.0000               -                 -          80.0000 

2. กรมทางหลวงชนบท               -           28.0000               -                 -          28.0000 
- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคา้โลก

              -           28.0000               -                 -          28.0000 

3. กรมท่าอากาศยาน               -          132.7500               -                 -         132.7500 
- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคา้โลก

              -          132.7500               -                 -         132.7500 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม         11.0802         77.1133           3.7000               -          91.8935 
1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่           1.8048               -                 -                 -            1.8048 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

          1.8048               -                 -                 -            1.8048 

1. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย
หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจ่าย
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

2. กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื               -           71.6438               -                 -          71.6438 
- โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของ
ภาคเชื่อมโยงกบัแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีื่อเสยีง

              -           52.7932               -                 -          52.7932 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

              -           18.8506               -                 -          18.8506 

3. กรมป่าไม ้           9.2754           5.4695           3.7000               -          18.4449 
- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

          9.2754           5.4695           3.7000               -          18.4449 

กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม               -                 -          110.8193               -         110.8193 
1. สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั               -                 -          110.8193               -         110.8193 

- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -                 -           64.9951               -          64.9951 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

              -                 -           29.5504               -          29.5504 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร               -                 -           16.2738               -          16.2738 
กระทรวงพาณิชย์               -                 -             3.5295         35.9245        39.4540 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -           35.9245        35.9245 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร               -                 -                 -           35.9245        35.9245 

2. สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา 
(องคก์ารมหาชน)

              -                 -             3.5295               -            3.5295 

- โครงการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติยางพาราและ
ปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร

              -                 -             3.5295               -            3.5295 

กระทรวงมหาดไทย         24.8040        545.5664        299.2111               -         869.5815 
1. กรมการพฒันาชุมชน         24.8040               -                 -                 -          24.8040 

- โครงการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน         24.8040               -                 -                 -          24.8040 
2. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง               -          545.5664               -                 -         545.5664 

- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -           10.0000               -                 -          10.0000 

- โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของ
ภาคเชื่อมโยงกบัแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีื่อเสยีง

              -           18.8572               -                 -          18.8572 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

              -          516.7092               -                 -         516.7092 

3. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่               -                 -          299.2111               -         299.2111 
- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -                 -           83.6790               -          83.6790 

- โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของ
ภาคเชื่อมโยงกบัแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีื่อเสยีง

              -                 -           72.1863               -          72.1863 
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

              -                 -           29.2383               -          29.2383 

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคา้โลก

              -                 -          114.1075               -         114.1075 

กระทรวงวฒันธรรม               -           12.0000               -                 -          12.0000 
1. กรมศิลปากร               -           12.0000               -                 -          12.0000 

- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -           12.0000               -                 -          12.0000 

กระทรวงศึกษาธิการ           1.2141               -                 -             4.6787          5.8928 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ               -                 -                 -             1.6787          1.6787 

- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -                 -                 -             1.6787          1.6787 

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน           1.2141               -                 -                 -            1.2141 
- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

          1.2141               -                 -                 -            1.2141 

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               -                 -                 -             3.0000          3.0000 
- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -                 -                 -             3.0000          3.0000 

กระทรวงสาธารณสุข               -           94.3193               -                 -          94.3193 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข               -           69.5865               -                 -          69.5865 

- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -           69.5865               -                 -          69.5865 

2. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก               -           24.7328               -                 -          24.7328 
- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -           24.7328               -                 -          24.7328 

กระทรวงอตุสาหกรรม               -                 -             6.3000         41.6873        47.9873 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม               -                 -             6.3000         19.9933        26.2933 

- โครงการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติยางพาราและ
ปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร

              -                 -                 -             1.0000          1.0000 

- โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์
ทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค

              -                 -                 -             2.6200          2.6200 

- โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้และสตัว ์
นํา้ชายฝัง่และการทาํประมงทะเลทีไ่ดม้าตรฐานสากล

              -                 -                 -           14.1733        14.1733 

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการท่องเทีย่ว               -                 -                 -             2.2000          2.2000 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร               -                 -             6.3000               -            6.3000 

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม               -                 -                 -           21.6940        21.6940 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตร               -                 -                 -             5.4190          5.4190 
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -                 -                 -             7.0750          7.0750 

- โครงการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติยางพาราและ
ปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร

              -                 -                 -             9.2000          9.2000 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม           0.2385               -          220.3984               -         220.6369 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

          0.2385               -             7.0000               -            7.2385 

- โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์
ทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค

          0.2385               -             7.0000               -            7.2385 

2. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน               -                 -             1.9957               -            1.9957 
- โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -                 -             1.9957               -            1.9957 

3. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)               -                 -             1.4027               -            1.4027 
- โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์
ทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค

              -                 -             1.4027               -            1.4027 

4. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์               -                 -          210.0000               -         210.0000 
- โครงการยกระดบัมาตรฐานการบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

              -                 -          210.0000               -         210.0000 

รฐัวสิาหกจิ               -          223.9114               -                 -         223.9114 
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย               -             5.7354               -                 -            5.7354 

- โครงการพฒันาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูป
การเกษตรมลูค่าสูง

              -             5.7354               -                 -            5.7354 

2. การประปาส่วนภมูภิาค               -          218.1760               -                 -         218.1760 
- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

              -          218.1760               -                 -         218.1760 

144



 หน่วยนบั ปรมิาณ

รวมทัง้สิ้น 3,924.0088       
เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และ
คณุภาพชีวติดข้ึีน

      3,924.0088 

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ         641.1157 
ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนั
อย่างครบวงจร

          13.7295 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ            3.6000 
กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีชีวภาพ นวตักรรม ในการผลติ
ภาคเกษตร

           3.6000 

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม            3.6000 
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม            3.6000 

กิจกรรม : เพิม่ประสทิธิภาพการผลตินํา้มนัปาลม์สู่อุตสาหกรรม  4.0            3.6000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจทีไ่ดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้น
เฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจชุมชนไดร้บัการ
พฒันาประสทิธิภาพในการประกอบธุรกิจ

 กิจการ/คน 10/120

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิ่มและนวตักรรม            6.6000 
กลุม่กิจกรรม : สง่เสริมและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑ์            6.6000 
กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม            6.6000 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม            1.0000 

กิจกรรม : ส่งเสริมศกัยภาพการผลติปาลม์นํา้มนั            1.0000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานประกอบการอุตสาหกรรมสกดันํา้มนั
ไดร้บัการพฒันา ไม่นอ้ยกวา่

 ราย 10

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม            5.6000 
กิจกรรม : ยกระดบัผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมยางและไมย้างพารา 
ดว้ยนวตักรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์

           5.6000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจทีไ่ดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้น
เฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจชุมชนไดร้บั
การพฒันาประสทิธิภาพในการประกอบธุรกิจ

 กิจการ/
ผลติภณัฑ์

25/3

2. เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  
กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - การจดัจาํหน่ายและการตลาด            3.5295 
กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาด            3.5295 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            3.5295 
หน่วยงาน : สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา 
(องคก์ารมหาชน)

           3.5295 

กิจกรรม : กิจกรรมพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค            3.5295 
ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการส่งออกยางพาราบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซยี
ขยายตวัเพิม่ขึ้นเฉลีย่ปีละ ....(จากปีก่อนหนา้)

 รอ้ยละ 5

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาฐานอตุสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตร
มลูค่าสูง

          22.5287 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ            5.7354 
กลุม่กิจกรรม : สนบัสนุนการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการผลติ            5.7354 
กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ            5.7354 
หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย            5.7354 

กิจกรรม : การยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณแ์ละ
เหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค

           5.7354 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผลติภณัฑท์ีผ่่านการพฒันาดว้ยวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

 ผลติภณัฑ์ 3

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนการนาํเทคโนโลยกีารสกดัสารออกฤทธิ์
จากผลไมท้ีเ่ป็นอตัลกัษณแ์ละเศรษฐกิจของพื้นทีไ่ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

 เทคโนโลยี 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : เชิงเวลา : โครงการวจิยัและพฒันาทีด่าํเนินการเป็นไป
ตามแผน

 รอ้ยละ 85

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิ่มและนวตักรรม           16.7933 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาอุตสาหกรรมยางพาราและพชืเศรษฐกิจสาํคญัอื่นๆ           16.7933 
กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม           16.7933 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม           16.7933 

กิจกรรม : พฒันาอุตสาหกรรมยางพารา            2.6200 
ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานประกอบการไดร้บัการพฒันา  ราย 25
กิจกรรม : ยกระดบัอุตสาหกรรมประมงพื้นทีภ่าคใต ้           14.1733 
ตวัชี้วดักิจกรรม : รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการจดัต ัง้
เขตประกอบการอุตสาหกรรมจงัหวดัระนอง

 ฉบบั 1

146



 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา
เขตอตุสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคา้โลก

        604.8575 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ         490.7500 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใตก้บัเสน้ทางการคา้         490.7500 
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         490.7500 
หน่วยงาน : กรมทางหลวง         330.0000 

กิจกรรม : พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันา
แหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม่กบัแหลง่ท่องเทีย่วเดมิ

        250.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 8
ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา
เขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง

          80.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 2
ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           28.0000 
กิจกรรม : เสน้ทางคมนาคมสนบัสนุนการพฒันาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการคา้โลก

          28.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางทีป่รบัปรุง  รายการ 1
ตวัชี้วดักิจกรรม : เสน้ทางคมนาคมสนบัสนุนการพฒันา
เขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการคา้โลกไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน         132.7500 
กิจกรรม : พฒันาท่าอากาศยานภาคใต ้         132.7500 
ตวัชี้วดักิจกรรม : ท่าอากาศยานไดร้บัการพฒันา  แห่ง 3

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิ่มและนวตักรรม         114.1075 
กลุม่กิจกรรม : ขยายโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่กระจายสนิคา้         114.1075 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         114.1075 
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่         114.1075 

กิจกรรม : พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา
เขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง

        114.1075 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการส่งเสริมการลงทนุในเขตพื้นทีร่ะเบยีง
เศรษฐกิจภาคใตเ้พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร         205.4983 
ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร         205.4983 
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ         137.3549 
กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมการปลูกพชืและเลี้ยงสตัว ์         137.3549 
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         131.9359 
หน่วยงาน : กรมการขา้ว            5.3100 

กิจกรรม : การผลติขา้วพื้นเมอืงทีเ่ป็นอตัลกัษณ์            5.3100 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีป่ลูกขา้วสงัขห์ยดเมอืงพทัลุง  ไร่ 5,000

หน่วยงาน : กรมปศุสตัว ์            7.1320 
กิจกรรม : เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์            7.1320 
ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวใ์นพื้นทีภ่าคใตไ้ดร้บั
การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ

 ราย 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนศูนยบ์ริการพชือาหารสตัวใ์นพื้นทีภ่าคใต ้  แห่ง 1
หน่วยงาน : กรมพฒันาทีด่นิ         104.1284 

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้วสงัขห์ยดภาคใต ้            7.1600 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการปรบัปรุง
และฟ้ืนฟูคุณภาพดนิใหเ้หมาะสมกบัการปลูกขา้วสงัขห์ยด

 ไร่ 4,000

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีป่ลูกไมผ้ลภาคใต ้            0.1964 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการปรบัปรุง
และฟ้ืนฟูคุณภาพดนิใหเ้หมาะสมกบัการปลูกไมผ้ล

 ไร่ 40

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีป่ลูกมะพรา้วภาคใต ้            0.4790 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการปรบัปรุง
และฟ้ืนฟูคุณภาพดนิใหเ้หมาะสมกบัการปลูกมะพรา้ว

 ไร่ 100

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิเพือ่ปลูกพชือาหารสตัวภ์าคใต ้            3.1680 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการปรบัปรุง
และฟ้ืนฟูคุณภาพดนิใหเ้หมาะสมกบัการปลูกพชือาหารสตัว ์

 ไร่ 8,000

กิจกรรม : จดัระบบอนุรกัษด์นิและนํา้เพือ่การปลูกพชืผสมผสาน
ในพื้นทีภ่าคใต ้

          40.9800 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่าํการเกษตรไดร้บัการเปลีย่นแปลง
เพือ่การปลูกในระบบเกษตรผสมผสาน

 ไร่ 3,000

กิจกรรม : นาํร่องหมู่บา้นเกษตรอนิทรีย ์            7.8400 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรและกลุม่เกษตรกรทีไ่ดร้บั
การพฒันาและเสริมสรา้งความรู ้และผลติอาหารทีป่ลอดภยั

 ราย 1,000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

กิจกรรม : เพิม่ประสทิธิภาพการผลติในพื้นทีด่นิเสือ่มโทรมภาคใต ้           44.3050 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุง
และฟ้ืนฟูเพิม่ขึ้น

 ไร่ 3,000

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร            5.0000 
กิจกรรม : การถ่ายทอดและสนบัสนุนสารชีวภณัฑใ์นการกาํจดัศตัรูพชื 
(มะพรา้ว ทเุรียน มงัคุด) - ภาคใต ้

           3.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรตน้แบบทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลติพชื ขยายชีวภณัฑค์วบคุมศตัรูพชื และปุ๋ยชีวภาพ (บริหารจดัการ
มะพรา้ว ทเุรียน ลองกอง)

 ราย 120

กิจกรรม : การพฒันารูปแบบการผลติพชืผสมผสาน (สวนสมรม) 
ในสวนปาลม์นํา้มนั - ภาคใต ้

           1.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ไดรู้ปแบบการผลติพชืผสมผสานในสวนปาลม์นํา้มนั
ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพื้นที ่(สวนปาลม์นํา้มนั สวนยาง)

 รูปแบบ 1

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร           10.3655 
กิจกรรม : เพิม่ประสทิธิภาพและการพฒันาการบริหารจดัการมะพรา้ว            1.8207 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดความรู ้
ในการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการมะพรา้วตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 ราย 700

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพการผลติไมผ้ลสู่มาตรฐานการส่งออก 
(ทเุรียน/ มงัคุด)

           6.6523 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดความรู ้
ในการแปรรูปผลไมเ้พือ่เพิม่มลูค่า

 ราย 690

กิจกรรม : ส่งเสริมการทาํเกษตรแบบผสมผสานในพื้นทีส่วนปาลม์นํา้มนั 
สวนยางพารา

           1.8925 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมการทาํเกษตรผสมผสาน
ในพื้นทีส่วนปาลม์

 ราย 550

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม            5.4190 
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม            5.4190 

กิจกรรม : เพิม่มลูค่าอุตสาหกรรมสมนุไพรในพื้นทีภ่าคใต ้            5.4190 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูท้ีไ่ดร้บัการพฒันามรีายไดห้รือ
มลูค่าผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจชุมชนไดร้บั
การพฒันาผลติภณัฑ์

 คน/ผลติภณัฑ์ 80/20
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป           32.2189 
กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑ์           32.2189 
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม            8.6412 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

           7.2385 

กิจกรรม : ส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน            7.2385 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกร/กลุม่ชุมชน ทีไ่ดร้บัการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันายกระดบัสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณด์ว้ย วทน.

  ราย 200

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)            1.4027 
กิจกรรม : การใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัทาํฐานขอ้มลูดา้น GI 
ของพนัธุข์า้ว พนัธุพ์ชืและอตัลกัษณอ์ื่น ๆ

           1.4027 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จของฐานขอ้มลูในดา้นอตัลกัษณข์อง
ผลติภณัฑก์ารเกษตร

 รอ้ยละ 50

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            1.0039 
หน่วยงาน : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์            1.0039 

กิจกรรม : เสริมสรา้งศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการบญัชีแก่
สถาบนัเกษตรกรและสนบัสนุนการบริหารจดัการสนิคา้เกษตร

           1.0039 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถาบนัเกษตรกรทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพการ
บริหารการเงนิการบญัชี

 แห่ง 75

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการบริหารจดัการทางการเงนิการบญัชี

 รอ้ยละ 70

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม           16.2738 
หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั           16.2738 

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั
ดา้นการเกษตร

          16.2738 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรทีป่ระยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
มรีายไดเ้พิม่ขึ้น และสามารถลดรายจ่ายได ้

 ราย 50

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม            6.3000 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม            6.3000 

กิจกรรม : ส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑ์            6.3000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑไ์ดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 35
ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานประกอบการไดร้บัการพฒันา  ราย 35
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด           35.9245 
กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมและเพิม่ช่องทางการตลาด           35.9245 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์           35.9245 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์           35.9245 

กิจกรรม : ส่งเสริม พฒันา ประชาสมัพนัธ ์สรา้งภาพลกัษณส์นิคา้ภายใต ้
แบรนดจ์งัหวดั

           5.1732 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 6
กิจกรรม : ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสนิคา้นวตักรรมภาคใต ้            9.2526 
ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 15
กิจกรรม : มหกรรมซฟีู้ ดภาคใต ้           15.0290 
ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 25
กิจกรรม : สรา้งนกัการตลาดมอือาชีพสู่ Thailand 4.0            6.4697 
ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 14

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร         835.7976 
ตวัชี้วดัที ่1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบริการเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10
กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ือง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มช่ืีอเสยีงของภาค

        653.1612 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว         189.4790 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกใหเ้พยีงพอและมมีาตรฐาน         189.4790 
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         175.0000 
หน่วยงาน : กรมทางหลวง         175.0000 

กิจกรรม : พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันา
แหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม่กบัแหลง่ท่องเทีย่วเดมิ

        130.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 8
ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : พฒันาและสนบัสนุนท่าเรือสาํราญใหเ้ป็นท่าเรือหลกั 
พฒันาท่าเรือแวะพกั และท่าเรือมารีน่า

          45.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 1
ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           14.4790 
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           10.0000 

กิจกรรม : ยกระดบัคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

          10.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพือ่ยกระดบัคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

 แห่ง 5

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพ
และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่            4.4790 
กิจกรรม : พฒันาการท่องเทีย่วของภาคใตเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วคุณภาพ
ชัน้นาํของโลก

           4.4790 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น  รอ้ยละ 4
ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการ
ท่องเที่ยว

        463.6822 

กลุม่กิจกรรม : ยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง         463.6822 
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม         210.0000 
หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์         210.0000 

กิจกรรม : พฒันาการท่องเทีย่วของภาคใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วคุณภาพ
ชัน้นาํของโลก

        210.0000 

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม           64.9951 
หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั           64.9951 

กิจกรรม : โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วดว้ยดจิทิลัในกลุม่จงัหวดั
ภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั

          64.9951 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดระบบแกไ้ขปญัหาดา้นการท่องเทีย่วพื้นที่
จงัหวดักระบี่

 จงัหวดั 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดระบบแกไ้ขปญัหาธุรกิจดาํเนินการท่องเทีย่ว
ทีม่กีารนาํไปใชป้ระโยชน์

 ราย 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการขยายผลการท่องเทีย่ว ความปลอดภยั
พื้นทีจ่งัหวดัภเูก็ต

 จงัหวดั 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการส่งเสริมการลงทนุดา้นบริการในพื้นที่
เมอืงอจัฉริยะ เพือ่การพฒันาเมอืงอจัฉริยะ (startup) ไม่นอ้ยกวา่

 ราย 5

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           79.2000 
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่           79.2000 

กิจกรรม : พฒันารูปแบบและบริการดา้นการท่องเทีย่ว           79.2000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดก้ารท่องเทีย่วภาคใตเ้พิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ            5.8928 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ            1.6787 

กิจกรรม : พฒันาการศึกษาเอกชนพื้นทีภ่าคใต ้            1.6787 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัเรียนนกัศึกษาทีไ่ดร้บัการพฒันา
เป็นมคัคุเทศกท์อ้งถิน่

 คน 630

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของนกัเรียนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
มคีวามรูค้วามสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์

 รอ้ยละ 70

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน            1.2141 
กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันาความรู ้ทกัษะการนาํเทีย่วอุทยานสตูล            1.2141 
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของนกัเรียน ครู และอาจารยใ์นจงัหวดัสตูล
ทีส่ามารถใชภ้าษาในการสือ่สารเพือ่การท่องเทีย่วรองรบัการท่องเทีย่ว
เชิงอนุรกัษ์

 รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : นกัเรียนในทอ้งถิน่สามารถใชท้กัษะในการประกอบอาชีพ
ในดา้นการท่องเทีย่ว และสามารถสรา้งรายไดเ้พิม่มลูค่า
ทางเศรษฐกิจของจงัหวดัสตูลได ้

 คน 500

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            3.0000 
กิจกรรม : จดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรมช่างซ่อมบาํรุงเครื่องยนต ์OUT 
BOARD

           3.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของช่างซ่อมบาํรุงเครื่องยนต ์OUT BOARD
ทีไ่ดร้บัการพฒันา

 รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           94.3193 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           69.5865 

กิจกรรม : พฒันาระบบบริการสาธารณสุขและระบบการส่งต่อผูป่้วย
เพือ่รองรบัการท่องเทีย่วของภาคใต ้

          39.4602 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ลดอตัราการตายจากการส่งต่อผูป่้วย (Referal System)
 ทกุจงัหวดัในภาคใต ้

5

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่ภาคใต ้มอีาคารบริการส่งเสริมสุขภาพสนบัสนุน
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพครบวงจร

 แห่ง 1

กิจกรรม : พฒันาศูนยก์ลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) 
และส่งเสริมการใชผ้ลติภณัฑส์มนุไพรแบบครบวงจร ภาคใต ้

          30.1263 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จงัหวดัเครือข่ายมอีาคารใหบ้ริการดา้นแพทย์
แผนไทย อาคารผูป่้วยพเิศษ สาํหรบัหน่วยบริการปฐมภมูมิ
และทตุยิภมูทิีไ่ดม้าตรฐานเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว

 แห่ง 5
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วยงาน : กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก           24.7328 
กิจกรรม : โครงการพฒันาโรงพยาบาลหว้ยยอดใหเ้ป็นเลศิ
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก จงัหวดัตรงั

          24.7328 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานบริการสาธารณสุขทีไ่ดร้บัการยกระดบัให ้
เป็นศูนยก์ลางความเป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

 แห่ง 1

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม            9.2750 
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม            2.2000 

กิจกรรม : พฒันาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือเพือ่สนบัสนุน
การท่องเทีย่ว

           2.2000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายงานผลการศึกษาพื้นทีท่ีเ่หมาะสมสาํหรบั
อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือในพื้นทีภ่าคใต ้

 ฉบบั 1

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม            7.0750 
กิจกรรม : ยกระดบัและเพิม่ศกัยภาพอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
และอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ

           7.0750 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจทีไ่ดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้น
เฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจชุมชนไดร้บั
การพฒันาประสทิธิภาพในการประกอบธุรกิจ

 กิจการ/คน/
ผลติภณัฑ์

20/180/10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยง
กบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มช่ืีอเสยีง

        155.8367 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว           96.5834 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วใหม้มีาตรฐาน           96.5834 
กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           52.7932 
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           52.7932 

กิจกรรม : พฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วภาคใต ้2 สมทุร (ภาคใต)้           52.7932 
ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์  แห่ง 8
ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน และผูป้ระกอบการมรีายไดจ้ากใหบ้ริการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           31.7902 
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           18.8572 

กิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วใหม้มีาตรฐาน           18.8572 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบนบก
บริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกบัแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีื่อเสยีง

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพ
และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่           12.9330 
กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค           12.9330 
ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดก้ารท่องเทีย่วภาคใตเ้พิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม           12.0000 
หน่วยงาน : กรมศิลปากร           12.0000 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรม
เพือ่เชื่อมโยงการท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคใต ้

          12.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการพฒันา
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

 แห่ง 1

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการ
ท่องเที่ยว

          59.2533 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางสู่แหลง่ท่องเทีย่ว           59.2533 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           59.2533 
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่           59.2533 

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใตก้บัเสน้ทาง
การคา้โลก

          59.2533 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการส่งเสริมการลงทนุในเขตพื้นทีร่ะเบยีง
เศรษฐกิจภาคใตเ้พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชนใหม้คีวามเขม้แข็งและ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

          26.7997 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว            1.9957 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วชุมชนใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่            1.9957 
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม            1.9957 
หน่วยงาน : สถาบนัวทิยาลยัชุมชน            1.9957 

กิจกรรม : การพฒันารูปแบบสนิคา้และบริการดา้นการท่องเทีย่ว
เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วของภาคใต ้

           1.9957 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้อบรมเพือ่ยกระดบัการท่องเทีย่วของภาค  คน 1,500
ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิาร
ดา้นการท่องเที่ยว

          24.8040 

กลุม่กิจกรรม : ยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการและสนิคา้ชุมชนใหม้มีาตรฐาน           24.8040 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           24.8040 
หน่วยงาน : กรมการพฒันาชุมชน           24.8040 

กิจกรรม : สถาบนัส่งเสริมความรูภ้มูปิญัญา (OTOP Academy) 
ของดอ่ีาวไทย

          15.8040 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑช์ุมชนไดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

กิจกรรม : พฒันาและส่งเสริมธุรกิจท่องเทีย่วโดยชุมชนดว้ยกลไกประชารฐั            9.0000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : ชุมชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิ ีไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพและส่งเสริมธุรกิจท่องเทีย่ว

 ชุมชน 20

แนวทางการดาํเนินงาน : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม       2,241.5972 
ตวัชี้วดัที ่1 : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1
กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

      2,241.5972 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม       2,021.6164 
กลุม่กิจกรรม : พฒันาระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

      1,992.0660 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       1,408.8230 
หน่วยงาน : กรมชลประทาน       1,402.2230 

กิจกรรม : วางระบบป้องกนัและแกป้ญัหาการบริหารจดัการนํา้
อย่างเป็นระบบ

      1,402.2230 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  ไร่ 4,500
หน่วยงาน : กรมพฒันาทีด่นิ            6.6000 

กิจกรรม : กาํจดัขยะอนิทรียเ์พือ่ชุมชนภาคใต ้            6.6000 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรและกลุม่เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ไดร้บัความรูแ้ละสามารถกาํจดัขยะอนิทรียไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง

 ราย 10,500

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           37.2955 
หน่วยงาน : กรมป่าไม ้           18.4449 

กิจกรรม : ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้            4.7528 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่า
มสี่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า

 หมู่บา้น 12

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้            5.6667 
ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือข่ายชุมชนฟ้ืนฟูป่า  หมู่บา้น 6
กิจกรรม : อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วมภาคใต ้            8.0254 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า (รสทป.)
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเพิม่ขึ้น

 เครือข่าย 21

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในชุมชนไดร้บัการส่งเสริมใหม้สี่วนร่วม
ในการบริหารจดัการป่าชุมชน

 ป่าชุมชน 25

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           18.8506 
กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคใต)้           18.8506 
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูเพิม่ขึ้น  ไร่ 600
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟูมอีตัราการรอดตาย
อยู่ในเกณฑท์ีก่าํหนด

 รอ้ยละ 80
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         545.9475 
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง         516.7092 

กิจกรรม : ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคใต ้         516.7092 
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีช่ายฝัง่ทีไ่ดร้บัการป้องกนัการกดัเซาะ
จากการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล

 แห่ง 23

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพ
และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่           29.2383 
กิจกรรม : วางระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

          29.2383 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดก้ารท่องเทีย่วภาคใตเ้พิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10
กลุม่กิจกรรม : พฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มลูทรพัยากร           29.5504 
กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม           29.5504 
หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั           29.5504 

กิจกรรม : โครงการพฒันาจงัหวดันครศรีธรรมราชสู่เมอืงอจัฉริยะ 
(Smart City) ทางดา้น Smart Living

          29.5504 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการพฒันาเมอืง
อจัฉริยะดา้น Smart Living ไม่นอ้ยกวา่

 คน 1,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการใหบ้ริการดา้นการเตอืนภยัฉุกเฉิน  พื้นที่ 1
ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิด city data platform ดา้นสิง่แวดลอ้ม  ระบบ 1

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ฟ้ืนฟ ูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม            1.8048 
กลุม่กิจกรรม : ฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิ นํา้ ป่าไม ้ป่าชายเลนและชายฝัง่ทะเล            1.8048 
กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม            1.8048 
หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่            1.8048 

กิจกรรม : เสริมสรา้งความสมบูรณข์องทรพัยากรและระบบนิเวศ
ป่าชายเลน เพือ่พฒันาฐานการสรา้งรายไดแ้ละสนบัสนุนบริการ
การท่องเทีย่ว (ภาคใต)้

           1.8048 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในทอ้งถิน่มคีวามรู ้และทกัษะในการอนุรกัษ ์
ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรป่าชายเลนเพือ่ร่วมเป็นอาสาสมคัรพทิกัษ์
ทรพัยากรป่าชายเลนเพิม่ขึ้น

 คน 1,643
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

        218.1760 

กลุม่กิจกรรม : วางระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบริหารจดัการนํา้
อย่างเป็นระบบ

        218.1760 

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ         218.1760 
หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค         218.1760 

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคใต)้           11.1750 
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงเสน้ท่อ  แห่ง 1
กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาคใต)้ -
โครงสรา้งพื้นฐาน

          22.9200 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและ
อาคาร

 แห่ง 2

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาคใต)้ -
ประตูการคา้

        151.2570 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและ
อาคาร

 แห่ง 5

กิจกรรม : ค่ายา้ยแนวท่อทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้ง (ภาคใต)้-
โครงสรา้งพื้นฐาน

          32.8240 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการยา้ยแนวท่อทไีดร้บัผลกระทบจาก
การก่อสรา้ง

 แห่ง 2
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บาท

บาท

8.1000           13.7295       13.3200        14.5520      -              
                -            3.5295              -               -                 -   
                -            3.5295              -               -                 -   

                -            3.5295              -               -                 -   
           8.1000        10.2000        13.3200       14.5520               -   
                -            1.0000          1.0000        1.0000               -   
                -            1.0000          1.0000        1.0000               -   
           8.1000          9.2000        12.3200       13.5520               -   
           3.0000          3.6000          6.1600        6.7760               -   

           5.1000          5.6000          6.1600        6.7760               -   

49,701,500                      

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ

(2) สถานที่ดาํเนินการ
จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 
จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2566)

ปี 2564 ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

3.รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ
กลุ่มโครงการ โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร                       13,729,500 

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์
เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุน การลงทนุอุตสาหกรรมยางพาราทีม่มีลูค่าสูง ตลอดจนขยายผลงานวจิยัดา้นเทคโนโลยี
และนวตักรรมสู่การผลติผลติภณัฑย์างพารา เพือ่การใชป้ระโยชนใ์นประเทศและการส่งออก

1. กระทรวงพาณิชย์              3.5295 

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562

รวมทัง้สิ้น 49.7015            

ปี 2563

           43.1720 

1.1 สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และ
การพฒันา (องคก์ารมหาชน)

             3.5295 

- กิจกรรมพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค              3.5295 
2. กระทรวงอตุสาหกรรม            46.1720 

- เพิม่ประสทิธิภาพการผลตินํา้มนัปาลม์
สู่อุตสาหกรรม  4.0

           19.5360 

- ยกระดบัผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมยางและ
ไมย้างพารา ดว้ยนวตักรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์

           23.6360 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม              3.0000 
- ส่งเสริมศกัยภาพการผลติปาลม์นํา้มนั              3.0000 

2.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

3,600,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 3,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลตินํา้มนัปาลม์ 3,600,000              บาท

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

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิศกัยภาพปาลม์นํา้มนัภาคใต ้ 1,000,000              บาท

5,600,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมยางและไมย้างพารา 
ดว้ยนวตักรรมใหม่สู่เชงิพาณิชย์ 5,600,000              บาท

3,529,500              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,529,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,529,500              บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,529,500              บาท

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - การจดัจาํหน่ายและการตลาด
กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิการตลาด
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงาน : สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดข้ึีน
ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ
ตวัชี้วดั :  มลูค่าการคา้การลงทนุ
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ
กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยี ชีวภาพ นวตักรรม ในการผลติภาคเกษตร
กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม
กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑ ์
กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
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บาท

บาท

-               22.5287       2.6200         2.6200       -              
                -          16.7933          2.6200        2.6200               -   
                -          16.7933          2.6200        2.6200               -   
                -            2.6200          2.6200        2.6200               -   
                -          14.1733              -               -                 -   
                -            5.7354              -               -                 -   
                -            5.7354              -               -                 -   
                -            5.7354              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
กลุ่มโครงการ  โครงการพฒันาฐานอตุสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมลูค่าสูง                       22,528,700 

(1) วตัถปุระสงค์
เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุน การลงทนุอุตสาหกรรมยางพาราทีม่มีลูค่าสูง ตลอดจนขยายผลงานวจิยัดา้นเทคโนโลยี
และนวตักรรมสู่การผลติผลติภณัฑย์างพารา เพือ่การใชป้ระโยชนใ์นประเทศและการส่งออก

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

(2) สถานที่ดาํเนินการ
จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ จงัหวดัพงังา
จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 27,768,700

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

           22.0333 

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม

รวมทัง้สิ้น 27.7687            
3. กระทรวงอตุสาหกรรม

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- พฒันาอุตสาหกรรมยางพารา              7.8600 
- ยกระดบัอุตสาหกรรมประมงพื้นทีภ่าคใต ้            14.1733 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม            22.0333 

- การยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตร
ทีเ่ป็นอตัลกัษณแ์ละเหมาะสมกบัศกัยภาพ
พื้นทีข่องภาค

             5.7354 

4. รฐัวสิาหกจิ              5.7354 
4.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี              5.7354 
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5,735,400              บาท
1. งบลงทนุ 5,735,400              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,735,400              บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,735,400              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,735,400              บาท
(1) เครือ่งทาํแหง้สารสกดัจากผลไม ้สกดัดว้ยตวัทาํละลายกรด 
และด่าง ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 5,735,400              บาท

16,793,300             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 16,793,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมการจดัตัง้เขตประกอบการอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการประมงจงัหวดัระนอง เพือ่รองรบัการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคใต ้ 14,173,300             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมแปรรูปไมย้างพาราในพื้นทีภ่าคใต ้ 2,620,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาฐานอตุสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ
กลุ่มกจิกรรม : สนบัสนุนการนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการผลติ
กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ
หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม
กลุม่กจิกรรม : พฒันาอตุสาหกรรมยางพาราและพชืเศรษฐกจิสาํคญัอืน่ๆ
กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
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บาท

บาท

-               604.8575      205.5000      205.5000     -              
                -         490.7500       205.5000     205.5000               -   
                -         330.0000              -               -                 -   
                -         250.0000              -               -                 -   

                -          80.0000              -               -                 -   

                -          28.0000              -               -                 -   
                -          28.0000              -               -                 -   

                -         132.7500       205.5000     205.5000               -   
                -         132.7500       205.5000     205.5000               -   
                -         114.1075              -               -                 -   
                -         114.1075              -               -                 -   
                -         114.1075              -               -                 -   

(2) สถานที่ดาํเนินการ
จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี จงัหวดัพงังา จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั 
จงัหวดักระบี่

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
กลุ่มโครงการ  โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรมและ
การเช่ือมโยงการคา้โลก

                   604,857,500 

(1) วตัถปุระสงค์
เพือ่พฒันาโครงข่ายโครงสรา้งพื้นฐาน เพือ่รองรบัการคา้การลงทนุระหวา่งประเทศและเชื่อมโยงการคา้โลก

3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)
(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 1,015,857,500

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

          901.7500 

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ

          330.0000 

รวมทัง้สิ้น 1,015.8575        
5. กระทรวงคมนาคม

- พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม่กบัแหลง่
ท่องเทีย่วเดมิ

          250.0000 

- พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุน
การพฒันาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง

           80.0000 

ประมาณการรายจ่าย *
รวม

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

5.1 กรมทางหลวง

5.2 กรมทางหลวงชนบท            28.0000 
- เสน้ทางคมนาคมสนบัสนุนการพฒันา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคา้โลก

           28.0000 

5.3 กรมท่าอากาศยาน           543.7500 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

6. กระทรวงมหาดไทย           114.1075 
6.1 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น           114.1075 

- พฒันาท่าอากาศยานภาคใต ้           543.7500 

- พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุน
การพฒันาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง

          114.1075 
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330,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 330,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 330,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 330,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 330,000,000            บาท
(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากนํา้กระบี ่- เขาทอง จ.กระบี ่
1 แห่ง 43,000,000             บาท
(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ตน้ชด จ.ตรงั  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง  1 แห่ง 40,000,000             บาท
(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลงั จ.สงขลา  
1 แห่ง 90,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา จ.กระบี ่1 แห่ง 47,000,000             บาท
(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งใหญ่ - บางรูป 
จ.นครศรธีรรมราช  1 แห่ง 35,000,000             บาท
(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4305 ตอน ทุ่งสง - จาํปา จ.นครศรธีรรมราช
1 แห่ง 45,000,000             บาท

28,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 28,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 28,000,000             บาท
(1) งานบาํรงุถนนเขา้ท่าอากาศยาน จ.ชมุพร 1 แห่ง 28,000,000             บาท

132,750,000           บาท
1. งบลงทนุ 132,750,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 132,750,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 132,750,000           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 2,750,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรมและ
การเช่ือมโยงการคา้โลก
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงภาคใตก้บัเสน้ทางการคา้
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
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(1) ค่าจา้งควบคมุงานขยายลานจอดเครือ่งบนิ พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ
และตดิตัง้สะพานเทยีบเครือ่งบนิพรอ้มระบบนาํจอดท่าอากาศยาน
สุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 2,750,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,750,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,750,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,500,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,500,000              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 130,000,000            บาท
(1) งานขยายลานจอดเครือ่งบนิ พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ และตดิตัง้
สะพานเทยีบเครือ่งบนิพรอ้มระบบนาํจอด ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี
ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 100,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท

(2) งานก่อสรา้งจดุตรวจคน้รถยนตห์นา้ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(3) งานก่อสรา้งจดุตรวจคน้บคุคล และยานพาหนะ และปรบัปรงุกายภาพ
ท่าอากาศยานระนอง ตาํบลราชกรูด อาํเภอเมอืงระนอง
จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 15,000,000             บาท

114,107,500           บาท
เงนินอกงบประมาณ 12,678,700             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 114,107,500           บาท
เงนินอกงบประมาณ 12,678,700             บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 114,107,500           บาท
เงนินอกงบประมาณ 12,678,700             บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 114,107,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,678,700             บาท
(1) ศูนยก์ระจายสนิคา้ภาคใต ้- ทุ่งสง (ทัง้ระบบ) เทศบาลเมอืงทุ่งสง 
อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 114,107,500            บาท
เงนินอกงบประมาณ 12,678,700             บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม
กลุ่มกจิกรรม : ขยายโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อกระจายสนิคา้
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น
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บาท

บาท

33.5170          205.4983      77.2661        67.6488      -              
                -            8.6412        10.6766             -                 -   
                -            7.2385          7.6766             -                 -   

                -            7.2385          7.6766             -                 -   

                -            1.4027          3.0000             -                 -   

                -            1.4027          3.0000             -                 -   

          33.5170       132.9398        36.0757       36.4310               -   
                -            5.3100        10.9650       10.9650               -   
                -            5.3100        10.9650       10.9650               -   
                -            1.0039          1.2632        1.2632               -   
                -            1.0039          1.2632        1.2632               -   

          11.3270          7.1320          1.0500        1.0500               -   
          11.3270          7.1320          1.0500        1.0500               -   

เพือ่ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรของภาคใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานส่งออกก่อใหเ้กิดมลูค่าสูงทางเศรษฐกิจ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสตูล  
จงัหวดักระบี ่จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั จงัหวดัภเูก็ต

- เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์            20.5590 

8.2 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์              3.5303 
- เสริมสรา้งศกัยภาพการบริหารจดัการ
ดา้นการเงนิการบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกร
และสนบัสนุนการบริหารจดัการสนิคา้เกษตร

             3.5303 

8.3 กรมปศสุตัว ์            20.5590 

- การผลติขา้วพื้นเมอืงทีเ่ป็นอตัลกัษณ์            27.2400 
8.1 กรมการขา้ว            27.2400 

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           238.9635 

7. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั            19.3178 

รวม
ปี 2563 ปี 2564

7.2 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน)

             4.4027 

383.9302          

- การใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัทาํฐานขอ้มลูดา้น
 GI ของพนัธุข์า้ว พนัธุพ์ชืและ
อตัลกัษณอ์ื่น ๆ

             4.4027 

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑ์
ใหไ้ดม้าตรฐาน

           14.9151 

ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น

หน่วย : ลา้นบาท

(2) สถานที่ดาํเนินการ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
6 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 383,930,200

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

           14.9151 

เริ่มตน้ - ปี 2562

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร
กลุ่มโครงการ  โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 205,498,300

(1) วตัถปุระสงค์
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รวม
ปี 2563 ปี 2564

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

เริ่มตน้ - ปี 2562

                -         104.1284              -               -                 -   
                -            7.1600              -               -                 -   

                -           0.1964             -              -                 -   
                -            0.4790              -               -                 -   

                -            3.1680              -               -                 -   

                -          40.9800              -               -                 -   

                -            7.8400              -               -                 -   
                -          44.3050              -               -                 -   

                -            5.0000        11.8450       12.2003               -   
                -            3.5000        11.8450       12.2003               -   

                -            1.5000              -               -                 -   

          22.1900        10.3655        10.9525       10.9525               -   
          15.1500          1.8207          1.8207        1.8207               -   

           7.0400          6.6523          7.2393        7.2393               -   

                -            1.8925          1.8925        1.8925               -   

                -          16.2738        16.2738       16.2738               -   
                -          16.2738        16.2738       16.2738               -   
                -          16.2738        16.2738       16.2738               -   

                -          35.9245              -               -                 -   
                -          35.9245              -               -                 -   
                -            5.1732              -               -                 -   

                -            9.2526              -               -                 -   

                -          15.0290              -               -                 -   
                -            6.4697              -               -                 -   

10. กระทรวงพาณิชย์

- ส่งเสริม พฒันา ประชาสมัพนัธ ์สรา้ง
ภาพลกัษณส์นิคา้ภายใตแ้บรนดจ์งัหวดั

- มหกรรมซฟีู้ ดภาคใต ้
- สรา้งนกัการตลาดมอือาชีพสู่ Thailand 4.0              6.4697 

10.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

- ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสนิคา้
นวตักรรมภาคใต ้

           15.0290 

             9.2526 

- พฒันาคุณภาพการผลติไมผ้ลสู่มาตรฐาน
การส่งออก (ทเุรียน/ มงัคุด)

           48.8214 
9.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั            48.8214 

- โครงการส่งเสริมประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดจิทิลัดา้นการเกษตร

           48.8214 

- ส่งเสริมการทาํเกษตรแบบผสมผสานใน
พื้นทีส่วนปาลม์นํา้มนั สวนยางพารา

             5.6775 

9. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

             5.1732 

- การพฒันารูปแบบการผลติพชืผสมผสาน 
(สวนสมรม) ในสวนปาลม์นํา้มนั - ภาคใต ้

             1.5000 

8.6 กรมส่งเสรมิการเกษตร            54.4605 

- เพิม่ประสทิธิภาพการผลติในพื้นทีด่นิ
เสือ่มโทรมภาคใต ้

           44.3050 

- เพิม่ประสทิธิภาพและการพฒันาการบริหาร
จดัการมะพรา้ว

           20.6121 

           28.1709 

- พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีป่ลูกไมผ้ลภาคใต ้              0.1964 
- พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีป่ลูกมะพรา้ว
ภาคใต ้

             0.4790 

- พฒันาคุณภาพดนิเพือ่ปลูกพชือาหารสตัว ์
ภาคใต ้

             3.1680 

- จดัระบบอนุรกัษด์นิและนํา้เพือ่การปลูกพชื
ผสมผสานในพื้นทีภ่าคใต ้

           40.9800 

           35.9245 

8.5 กรมวชิาการเกษตร            29.0453 

           35.9245 

- การถ่ายทอดและสนบัสนุนสารชีวภณัฑ์
ในการกาํจดัศตัรูพชื (มะพรา้ว ทเุรียน 
มงัคุด) - ภาคใต ้

- นาํร่องหมู่บา้นเกษตรอนิทรีย ์              7.8400 

           27.5453 

8.4 กรมพฒันาที่ดนิ           104.1284 
- พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้วสงัขห์ยด
ภาคใต ้

             7.1600 
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รวม
ปี 2563 ปี 2564

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

เริ่มตน้ - ปี 2562

                -          11.7190        14.2400       14.9440               -   
                -            6.3000          7.2000        7.2000               -   
                -            6.3000          7.2000        7.2000               -   
                -            5.4190          7.0400        7.7440               -   
                -            5.4190          7.0400        7.7440               -   

           20.2030 

11. กระทรวงอตุสาหกรรม            40.9030 
11.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม            20.7000 

- เพิม่มลูค่าอุตสาหกรรมสมนุไพรในพื้นที่
ภาคใต ้

           20.2030 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑ์            20.7000 
11.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

5,310,000              บาท
1. งบดาํเนินงาน 5,310,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,310,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 225,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,577,800              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 400,000                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นทิรรศการ 750,000                บาท
(5) วสัดกุารเกษตร 2,357,200              บาท

7,132,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,050,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,050,000              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 250,000                บาท
(2) วสัดกุารเกษตร 800,000                บาท

2. งบลงทนุ 6,082,000              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,082,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 6,082,000              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑก่์อสรา้ง 1,350,000              บาท

(1) รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ ตาํบลสลยุ อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 1 คนั 1,350,000             บาท
2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารเกษตร 4,732,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,932,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลสลยุ
อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 1 คนั 1,100,000              บาท
(3) เครือ่งจกัรผลติอาหาร สาํหรบัผลติอาหารผสมทเีอม็อาร ์แบบแกนตัง้ 
2 เกลยีวผสมชนดิลากจูงดว้ยฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. 
ตาํบลสลยุ อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 1 เครือ่ง 1,700,000              บาท

หน่วยงาน : กรมปศสุตัว ์

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร
ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ
กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิการปลูกพชืและเลี้ยงสตัว ์
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมการขา้ว
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104,128,400           บาท
1. งบดาํเนินงาน 44,128,400             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,128,400             บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 846,900                บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,367,100              บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,760,000              บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 46,000                  บาท
(5) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 614,500                บาท
(6) วสัดกุารเกษตร 34,493,900             บาท

2. งบลงทนุ 60,000,000             บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 60,000,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 60,000,000             บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 60,000,000             บาท
รวม 13 รายการ (รวม 6,000 หน่วย)

5,000,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 5,000,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท
(2) วสัดกุารเกษตร 4,000,000              บาท

10,365,500             บาท
1. งบดาํเนินงาน 10,365,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,365,500             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 911,800                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 902,000                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,099,900              บาท
(4) วสัดกุารเกษตร 4,451,800              บาท

5,419,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,419,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่มลูค่าอตุสาหกรรมสมนุไพร 5,419,000              บาท

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร
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7,238,500              บาท
1. งบดาํเนินงาน 238,500                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 238,500                บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพิม่
มลูค่าสนิคา้อตัลกัษณ์ 238,500                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 7,000,000              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานเครอืข่ายของกะทรวงการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเพือ่การดาํเนนิการเพิม่มลูค่าสนิคา้อตัลกัษณ์ 7,000,000              บาท

1,402,700             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,402,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,402,700              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,402,700              บาท

1,003,900              บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,003,900              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,003,900              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 662,800                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 223,300                บาท
(3) วสัดสุาํนกังาน 67,200                  บาท
(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 50,600                  บาท

16,273,800             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 16,273,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,273,800             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 16,273,800             บาท

6,300,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,300,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 6,300,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัการแปรรูปสนิคา้เกษตรอตัลกัษณ์ภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 6,300,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป
กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑ ์
กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
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35,924,500             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 35,924,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิ พฒันา ประชาสมัพนัธ ์สรา้งภาพลกัษณ์สนิคา้ภายใต ้
แบรนดจ์งัหวดั 5,173,200              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและเชื่อมโยงตลาดสนิคา้นวตักรรมภาคใต ้ 9,252,600              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรมซฟู้ีดภาคใต ้ 15,029,000             บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งนกัการตลาดมอือาชพีสู่ Thailand 4.0 6,469,700              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด
กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิและเพิ่มช่องทางการตลาด
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
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บาท

บาท

11.6911          653.1612      243.4332      156.7613     -              
                -         210.0000              -               -                 -   

                -        210.0000             -              -                 -   
                -         210.0000              -               -                 -   

                -         175.0000              -               -                 -   
                -         175.0000              -               -                 -   
                -         130.0000              -               -                 -   

                -          45.0000              -               -                 -   

                -          64.9951        64.9951       64.9951               -   
                -         64.9951       64.9951      64.9951               -   
                -          64.9951        64.9951       64.9951               -   

เพือ่ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาคใหเ้ป็น
แหลง่สรา้งรายไดข้องภาคอย่างย ัง่ยนื

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ จงัหวดัพงังา  
จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั จงัหวดัภเูก็ต

          194.9853 

- พฒันาและสนบัสนุนท่าเรือสาํราญใหเ้ป็น
ท่าเรือหลกั พฒันาท่าเรือแวะพกั และท่าเรือ
มารีน่า

14.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั           194.9853 
- โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วดว้ยดจิทิลั
ในกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั

ปี 2566 -
จบโครงการ

13. กระทรวงคมนาคม           175.0000 
13.1 กรมทางหลวง           175.0000 

14. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม           194.9853 

- พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม่กบัแหลง่
ท่องเทีย่วเดมิ

          130.0000 

งบประมาณ

           45.0000 

ประมาณการรายจ่าย *
รวม

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 1,065,046,800

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

12.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์           210.0000 

รวมทัง้สิ้น 1,065.0468        
12. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

(2) สถานที่ดาํเนินการ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
5 ปี (ปี2562 ถงึ ปี2566)

          210.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร
กลุ่มโครงการ   โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสยีงของภาค

653,161,200

(1) วตัถปุระสงค์

- พฒันาการท่องเทีย่วของภาคใหเ้ป็นแหลง่
ท่องเทีย่วคุณภาพชัน้นาํของโลก

          210.0000 

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท
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ปี 2566 -
จบโครงการ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *
รวม

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
หน่วยงาน - กจิกรรม

                -          93.6790        20.0000       20.0000               -   
                -         10.0000       20.0000      20.0000               -   
                -          10.0000        20.0000       20.0000               -   

                -         83.6790             -              -                 -   
                -            4.4790              -               -                 -   

                -          79.2000              -               -                 -   
          11.6911          5.8928              -               -                 -   
          11.6911         1.6787             -              -                 -   
          11.6911          1.6787              -               -                 -   
                -            1.2141              -               -                 -   

                -            1.2141              -               -                 -   

                -            3.0000              -               -                 -   
                -            3.0000              -               -                 -   

                -          94.3193       148.9781       61.3602               -   
                -         69.5865      105.0653      61.3602               -   
                -          39.4602        61.3604       61.3602               -   

                -          30.1263        43.7049             -                 -   

          304.6576 

          162.1808 - พฒันาระบบบริการสาธารณสุขและระบบ
การส่งต่อผูป่้วยเพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว
ของภาคใต ้
- พฒันาศูนยก์ลางบริการส่งเสริมสุขภาพ
(Wellness Service) และส่งเสริมการใช ้
ผลติภณัฑส์มนุไพรแบบครบวงจร ภาคใต ้

          236.0120 

           73.8312 

           17.5839 
16.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ            13.3698 

16.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

             1.2141 

- ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการของ
ผูป้ระกอบการ

- จดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรมช่างซ่อมบาํรุง
เครื่องยนต ์OUT BOARD

             3.0000 

- พฒันาการท่องเทีย่วของภาคใตเ้ป็นแหลง่
ท่องเทีย่วคุณภาพชัน้นาํของโลก

             4.4790 

- พฒันารูปแบบและบริการดา้นการท่องเทีย่ว

17.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

             1.2141 

16.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              3.0000 

17. กระทรวงสาธารณสุข

           79.2000 

          133.6790 
           50.0000 

- พฒันาการศึกษาเอกชนพื้นทีภ่าคใต ้            13.3698 

16. กระทรวงศึกษาธิการ

- ยกระดบัคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

           50.0000 

15.2 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น            83.6790 

15.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง
15. กระทรวงมหาดไทย
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ปี 2566 -
จบโครงการ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *
รวม

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
หน่วยงาน - กจิกรรม

                -          24.7328        43.9128             -                 -   

                -          24.7328        43.9128             -                 -   

                -            9.2750          9.4600       10.4060               -   
                -           2.2000             -              -                 -   
                -            2.2000              -               -                 -   

                -           7.0750         9.4600      10.4060               -   
                -            7.0750          9.4600       10.4060               -   

17.2 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก

           68.6456 

             2.2000 

- โครงการพฒันาโรงพยาบาลหว้ยยอด
ใหเ้ป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก จงัหวดัตรงั

           68.6456 

18. กระทรวงอตุสาหกรรม            29.1410 

- ยกระดบัและเพิม่ศกัยภาพอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่อง
เชิงสุขภาพ

           26.9410 

18.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม              2.2000 
- พฒันาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือ
เพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว

18.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม            26.9410 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

175,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 175,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 175,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 175,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 175,000,000            บาท
(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4203 ตอน อ่าวนํา้เมา - หาดนพรตันธ์ารา 
จ.กระบี ่ 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายส ีจ.พงังา  1 แห่ง 45,000,000             บาท
(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตนีเขา จ.ภเูก็ต  1 แห่ง 50,000,000             บาท
(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน หา้แยกฉลอง - กะรน จ.ภเูก็ต  
1 แห่ง 30,000,000             บาท

10,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 10,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000             บาท
(1) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันห์าดสม้แป้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 
1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร
ตวัชี้วดั :  รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น
กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาสิ่งอาํนวยความสะดวกใหเ้พยีงพอและมีมาตรฐาน
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน : กรมทางหลวง

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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4,479,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,479,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 4,479,000              บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 4,479,000              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,479,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

210,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 140,000,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 210,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 140,000,000           บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 210,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 140,000,000           บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 210,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 140,000,000            บาท
(1) เครือ่ง PET/CT Scan และ Cyclotron ตาํบลคอหงส ์
    อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 210,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 140,000,000            บาท
เงนิงบประมาณ 210,000,000            บาท

64,995,100             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 64,995,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 64,995,100             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 64,995,100             บาท

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : ยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ือง
กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
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79,200,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,800,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 79,200,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,800,000              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 79,200,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,800,000              บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 79,200,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,800,000              บาท
(1) ก่อสรา้งหอศิลป์ เทศบาลเมอืงกระบี ่อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 79,200,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,800,000              บาท

1,678,700              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 1,678,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการค่ายนกัเรยีนนกัศึกษาสู่มคัคเุทศก ์Satun Geopark 1,678,700              บาท

1,214,100              บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,214,100             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,214,100              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,214,100              บาท

3,000,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการกจิกรรมจดัตัง้ศูนยฝึ์กอบรมช่างซ่อมบาํรงุ
   เครือ่งยนต ์OUT BOARD 3,000,000              บาท

69,586,500             บาท
1. งบลงทนุ 69,586,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 69,586,500             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,780,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 8,780,000              บาท
(1) รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพีขนาดกลาง
โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร
จงัหวดัชมุพร 1 คนั 2,480,000              บาท
(2) รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลตะโหมด
ตาํบลแม่ขร ีอาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ 1 คนั 2,100,000              บาท
(3) รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลปากพะยูน
ตาํบลปากพะยูน อาํเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ 1 คนั 2,100,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น
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(4) รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลศรนีครนิทร์
(ปญัญานนัทภกิข)ุ ตาํบลบา้นนา อาํเภอศรนีครนิทร ์จงัหวดัพทัลงุ 1 คนั 2,100,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 60,806,500             บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 41,606,500             บาท

(1) อาคารผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ
6,184 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลฉลอง
ตาํบลฉลอง อาํเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 1 หลงั 30,680,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 153,400,800           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,680,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,360,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,360,200             บาท

(2) อาคารผูป่้วยหนกัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูพ้กิาร (กายภาพบาํบดั)
หน่วยแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ
3,258 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลท่าแซะ
ตาํบลทรพัยอ์นนัต ์อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 1 หลงั 10,926,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,631,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,926,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,704,900             บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,200,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 19,200,000             บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

24,732,800             บาท
1. งบลงทนุ 24,732,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,732,800             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,732,800             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,732,800             บาท
(1) อาคารคลงัยาและเวชภณัฑ ์2 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 1,227 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลหว้ยยอด ตาํบลเขาขาว อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 1 หลงั 13,754,500             บาท

10,978,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,891,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,912,800             บาท

หน่วยงาน : กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

(2) อาคารผูป่้วยนอกการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 4 ชัน้ 
พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลหว้ยยอด ตาํบลเขาขาว 
อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 1 หลงั
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2,200,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,200,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาพื้นทีท่ีเ่หมาะสมสาํหรบัอตุสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมแซมเรอื
ในภาคใต ้เพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว 2,200,000              บาท

7,075,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 7,075,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัและเพิม่ศกัยภาพอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและ
อตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องเชงิสุขภาพ 7,075,000              บาท

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
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บาท

บาท

182.8786         155.8367      29.1428        -           -              
        170.8786        52.7932              -               -                 -   
        170.8786        52.7932              -               -                 -   

        170.8786        52.7932              -               -                 -   

          12.0000        91.0435        29.1428             -                 -   
          12.0000       18.8572       29.1428            -                 -   
          12.0000        18.8572        29.1428             -                 -   

                -         72.1863             -              -                 -   
                -          12.9330              -               -                 -   

                -          59.2533              -               -                 -   

                -          12.0000              -               -                 -   
                -          12.0000              -               -                 -   
                -          12.0000              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

19.1 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 
และพนัธุพ์ชื

          223.6718 

ประมาณการรายจ่าย *

20. กระทรวงมหาดไทย

เริ่มตน้ - ปี 2562

          132.1863 

367.8581          
19. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

- พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใตก้บั
เสน้ทางการคา้โลก

หน่วยงาน - กจิกรรม

รวมทัง้สิ้น

           72.1863 

งบประมาณ

          223.6718 

           12.0000 

           60.0000 20.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบนบกบริเวณ
ตอนในของภาค

           12.9330 

3 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2564 )

- พฒันาและปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่ว
ใหม้มีาตรฐาน

           60.0000 

20.2 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

           59.2533 

กลุ่มโครงการ   โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยงกบัแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มช่ืีอเสยีง

155,836,700

(1) วตัถปุระสงค์

(2) สถานที่ดาํเนินการ
เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหม่และปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วเดมิใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพของภาค

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสตูล จงัหวดัพงังา 
จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั จงัหวดัภเูก็ต

ปี 2564

367,858,100

ปี 2565

หน่วย : ลา้นบาท

           12.0000 

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2566 -
จบโครงการ

รวม
ปี 2563

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรู ้
ทางศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการ
ท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคใต ้

           12.0000 

- พฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วภาคใต ้
2 สมทุร (ภาคใต)้

          223.6718 

21. กระทรวงวฒันธรรม
21.1 กรมศิลปากร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

52,793,200             บาท
1. งบลงทนุ 52,793,200             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 52,793,200             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 52,793,200             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,093,200             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,404,200             บาท
ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว (ภาคใต)้ 
อทุยานแห่งชาตเิขาลาํปี - หาดทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 1 แห่ง 12,689,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 700,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

18,857,200             บาท
1. งบลงทนุ 18,857,200             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,857,200             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,857,200             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,857,200             บาท
(1) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันแ์ละสถาปตัยกรรม สวนสาธารณะวงันกนํา้ 
อาํเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาคเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่มีช่ือเสยีง
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาและปรบัปรงุแหล่งท่องเที่ยวใหม้ีมาตรฐาน
กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

182



12,933,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 1,437,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 12,933,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 1,437,000              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 12,933,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 1,437,000              บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 12,933,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,437,000              บาท
(1) ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ ตลาดนํา้ทะเลนอ้ย เทศบาลตาํบลทะเลนอ้ย 
อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 1 แห่ง 12,933,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 1,437,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม
หน่วยงาน : กรมศิลปากร 12,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 12,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,000,000             บาท
(1) บูรณะวหิารธรรมศาลา วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 12,000,000             บาท

59,253,300             บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,583,700              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 59,253,300             บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,583,700              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 59,253,300             บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,583,700              บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 59,253,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,583,700              บาท
(1) ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลาดยางสายกะปง-ลาํรู่-ท่ากะได ตาํบลกะปง 
อาํเภอกะปง จงัหวดัพงังา องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่านา อาํเภอกะปง 
จงัหวดัพงังา 1 แห่ง 19,462,500             บาท
(2) เพิม่ศกัยภาพการคมนาคมเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว อาํเภอรตัภมู ิ
จงัหวดัสงขลา กจิกรรมเสรมิผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี
พรอ้มคูระบายนํา้สายทางหลวงหมายเลข 4287 - นํา้ตกโตนปลวิ 
เทศบาลเมอืงกาํแพงเพชร อาํเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 39,790,800             บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,583,700              บาท

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาและปรบัปรงุเสน้ทางสู่แหล่งท่องเที่ยว
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น
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บาท

บาท

-              26.7997         7.0000          7.0000          -             
               -             1.9957           7.0000           7.0000               -   

               -             1.9957           7.0000           7.0000               -   
               -             1.9957           7.0000           7.0000               -   

               -           24.8040                -                  -                 -   
               -           24.8040                -                  -                 -   
               -           15.8040                -                  -                 -   

               -             9.0000                -                  -                 -   

รวม

22. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 
และนวตักรรม

22.1 สถาบนัวิทยาลยัชมุชน          15.9957 

23. กระทรวงมหาดไทย

 - การพฒันารูปแบบสนิคา้และบริการดา้น
การท่องเทีย่วเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วของ
ภาคใต ้

 - สถาบนัส่งเสริมความรูภ้มูปิญัญาสถาบนั
ส่งเสริมความรูภ้มูปิญัญา (OTOP 
Academy) ของดอ่ีาวไทย

         15.8040 

 - พฒันาและส่งเสริมธุรกจิท่องเทีย่วโดย
ชุมชนดว้ยกลไกประชารฐั

           9.0000 

หน่วย : ลา้นบาท

         24.8040 

งบประมาณ

ปี 2563 ปี 2564

23.1 กรมการพฒันาชมุชน          24.8040 

40,799,700

         15.9957 

(4) วงเงนิทัง้สิ้นโครงการ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

         15.9957 

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

40.7997          

ปี 2565
ปี 2566 - 
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

เริ่มตน้ - ปี 2562

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
กลุ่มโครงการ   โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็งและสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของพื้นที่

                        26,799,700 

(1) วตัถปุระสงค์
เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพของชุมชนใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพเพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถิน่

หน่วยงาน - กจิกรรม

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 
จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง  จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูกต็

ประมาณการรายจ่าย *

5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2566)
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,995,700              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,995,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,995,700              บาท
1,995,700             บาท

24,804,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 24,804,000             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,804,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 24,804,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งและสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของพื้นที่
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวชมุชนใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่
กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
หน่วยงาน : สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

1) โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเพือ่สบืสานศิลปวฒันธรรมชมุชน จงัหวดัระนอง
ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว
กลุม่กจิกรรม : ยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารและสนิคา้ชมุชนใหม้ีมาตรฐาน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมการพฒันาชมุชน
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บาท

บาท

512.7549         2,241.5972    1,029.2345    350.8544     -              
                -       1,408.8230              -               -                 -   
                -       1,402.2230              -               -                 -   
                -       1,402.2230              -               -                 -   

                -            6.6000              -               -                 -   
                -            6.6000              -               -                 -   
                -          29.5504        29.5504       29.5504               -   
                -         29.5504       29.5504      29.5504               -   
                -          29.5504        29.5504       29.5504               -   

          52.4927        39.1003              -               -                 -   
                -           1.8048             -              -                 -   
                -            1.8048              -               -                 -   

4,134,441,000

เพือ่พฒันาระบบป้องกนั รกัษา แกไ้ขปญัหา และฟ้ืนฟูความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
กลุ่มโครงการ   โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม

                  2,241,597,200 

5.1.1 วตัถปุระสงค์

ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

5.1.2 สถานที่ดาํเนินการ
จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 
จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

5.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ
5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2566)

5.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ

4,134.4410        
24. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         1,408.8230 

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

24.1 กรมชลประทาน         1,402.2230 
- วางระบบป้องกนัและแกป้ญัหาการบริหาร
จดัการนํา้อย่างเป็นระบบ

        1,402.2230 

24.2 กรมพฒันาที่ดนิ              6.6000 
- กาํจดัขยะอนิทรียเ์พือ่ชุมชนภาคใต ้              6.6000 

25. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม            88.6512 
25.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั            88.6512 

- โครงการพฒันาจงัหวดันครศรีธรรมราช
สู่เมอืงอจัฉริยะ (Smart City) ทางดา้น
Smart Living

           88.6512 

26. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม            91.5930 
26.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่              1.8048 

- เสริมสรา้งความสมบูรณข์องทรพัยากร
และระบบนิเวศป่าชายเลน เพือ่พฒันาฐาน
การสรา้งรายไดแ้ละสนบัสนุนบริการ
การท่องเทีย่ว (ภาคใต)้

             1.8048 
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ปี 2565
ปี 2566 -
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

          32.2613        18.4449              -               -                 -   
           3.1304          4.7528              -               -                 -   
          20.1086          5.6667              -               -                 -   
           9.0223          8.0254              -               -                 -   

          20.2314        18.8506              -               -                 -   

          20.2314        18.8506              -               -                 -   
        380.0268       545.9475       975.4170     321.3040               -   
        380.0268      516.7092      975.4170    321.3040               -   
        380.0268       516.7092       975.4170     321.3040               -   

                -         29.2383             -              -                 -   
                -          29.2383              -               -                 -   

          80.2354       218.1760        24.2671             -                 -   
          80.2354      218.1760       24.2671            -                 -   
          80.2354        11.1750        24.2671             -                 -   
                -          22.9200              -               -                 -   

                -         151.2570              -               -                 -   

                -          32.8240              -               -                 -   

26.2 กรมป่าไม ้            50.7062 
- ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้              7.8832 
- ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้            25.7753 
- อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วม
ภาคใต ้

           17.0477 

26.3 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 
และพนัธุพ์ชื

           39.0820 

- ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคใต)้            39.0820 
27. กระทรวงมหาดไทย         2,222.6953 

27.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง         2,193.4570 
- ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่
ภาคใต ้

        2,193.4570 

27.2 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น            29.2383 
- วางระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม

           29.2383 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

28. รฐัวสิาหกจิ           322.6785 
28.1 การประปาส่วนภมูภิาค           322.6785 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคใต)้           115.6775 
- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร 
(ภาคใต)้-โครงสรา้งพื้นฐาน

           22.9200 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร 
(ภาคใต)้-ประตูการคา้

          151.2570 

- ค่ายา้ยแนวท่อทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การก่อสรา้ง (ภาคใต)้-โครงสรา้งพื้นฐาน

           32.8240 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,402,223,000         บาท
1. งบลงทนุ 1,402,223,000         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,402,223,000         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,402,223,000         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 465,300,000            บาท
(1) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 6.745 กม. โครงการ
สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าตาํบลทรายขาว  ตาํบลทรายขาว อาํเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 100,000,000            บาท
(2) ฝายบา้นสะทอ้นกลวง ความยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์ 
500 ไร่  ตาํบลสนิปนุ อาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ 13,000,000             บาท
(3) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นหาดแตง 
ขนาด 0.1 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 
ความยาว 8,000 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 3,000 ไร่ ตาํบลรบัร่อ อาํเภอท่าแซะ
จงัหวดัชมุพร 40,000,000             บาท
(4) ฝายคลองกนั ยาว 25.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พรอ้มระบบส่งนํา้ 
ยาว 7,300 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 800 ไร่ ตาํบลนบพติาํ อาํเภอนบพติาํ 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 36,000,000             บาท
(5) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าคลองหนองโพรง จาํนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลูกบาศก์
เมตร/วนิาท ีโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาปากพนงับน ตาํบลแหลม อาํเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 35,600,000             บาท
(6) ฝายหว้ยไทร  ความยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์
174 ไร่ ตาํบลตะแพน อาํเภอศรบีรรพต จงัหวดัพทัลงุ 45,000,000             บาท
(7) ทาํนบดนิบา้นป่าครองชพี  ทาํนบดนิยาว 25.00 เมตร สูง 6.00 เมตร 
ความจ ุ0.02 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลเทพกระษตัร ีอาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 30,000,000             บาท
(8) อาคารอดันํา้หว้ยปง 1 แห่ง จาํนวน 2 ช่อง ขนาด 2.00*2.50  และอาคาร 
BOX INTAKE, CONTROL BOX  พรอ้มระบบส่งนํา้รวมความยาว 6,661 เมตร
 พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ ตาํบลละอุ่นใต ้อาํเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง 25,000,000             บาท
(9) ฝายคลองปลายงนั ความยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์
153 ไร่ ตาํบลเขาแดง อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 50,000,000             บาท
(10) ฝายบา้นถํา้ครก  ความยาว 21.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์
196 ไร่ ตาํบลคูหา อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 25,700,000             บาท

แนวทางการดาํเนินงาน : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดั :  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น
กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
กลุ่มกจิกรรม : พฒันาระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
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(11) อาคารอดันํา้คลองถํา้รูนกสกั  ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จาํนวน 2 ช่อง และ
อาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ พื้นทีร่บัประโยชน ์125 ไร่
ตาํบลคูหา อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 20,000,000             บาท
(12) ฝายคลองคด ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 2.25 เมตร พื้นทีไ่ดร้บั
ประโยชน ์600 ไร่ ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 45,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 936,923,000            บาท
(1) ประตูระบายนํา้ (คลองชมุพรตอนลา่งคลองลดั) พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร (ลุม่นํา้คลองชมุพร) ระยะที ่2 
ตาํบลตากแดด อาํเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร 260,923,000            บาท
(2)  ประตูระบายนํา้ (ปากคลองขดุใหม่เชื่อมคลองชมุพร-คลองนาคราช) 
พรอ้มส่วนประกอบอืน่ โครงการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร 
(ลุม่นํา้คลองชมุพร) ระยะที ่2  ตาํบลบา้นนา อาํเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร 260,000,000            บาท
(3) คลองผนันํา้ (ขดุใหม่) ความยาว 3,343 เมตร พรอ้มอาคารประกอบ 
โครงการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร (ลุม่นํา้คลองชมุพร) ระยะที ่2
ตาํบลบา้นนา อาํเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร 120,000,000            บาท
(4) อาคารป้องกนัการกดัเซาะตลิง่คลองท่าใหญ่ ระยะทาง 0.5 กโิลเมตร 
ตาํบลท่าด ีอาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 30,000,000             บาท
(5) อาคารป้องกนัตลิง่ถนนวดัพระอานนท ์ยาว 260เมตร ตาํบลเสาธง 
อาํเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 26,000,000             บาท
(6) ปรบัปรงุคนักัน้นํา้เหนอืฝายพญาโฮง้ ความยาว 2 กโิลเมตร และอาคาร
ประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่  ตาํบลคลองทรายขาว อาํเภอกงหรา
จงัหวดัพทัลงุ 35,500,000             บาท
(7) ปรบัปรงุพนงักัน้นํา้เหนอืฝายนาท่อมฝัง่ขวา ความยาว 208.40 เมตร 
โครงการชลประทานพทัลงุ ตาํบลนาท่อม อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 20,000,000             บาท
(8) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัการกดัเซาะดา้นทา้ยฝายหลกัสาม ระยะทาง 
450 เมตร ตาํบลนาโหนด อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 35,000,000             บาท
(9) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัการกดัเซาะดา้นเหนอืฝายพญาโฮง้ ระยะทาง 
430 เมตร ตาํบลคลองทรายขาว อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ 34,500,000             บาท
(10) ระบบระบายนํา้คลองปากพะเนยีด  ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร 
ตาํบลควนขนุน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 50,000,000             บาท
(11) คัน้ก ัน้นํา้เกาะใหญ่ ความยาว 3 กม. โครงการบรหิารจดัการนํา้คาบสมทุร
สทงิพระ  ตาํบลเกาะใหญ่ อาํเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 65,000,000             บาท
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6,600,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 6,600,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,600,000              บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 275,000                บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 682,500                บาท
(3) วสัดสุาํนกังาน 25,000                  บาท
(4) วสัดกุารเกษตร 5,617,500              บาท

18,444,900             บาท
1. งบดาํเนินงาน 9,275,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,275,400              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 3,839,900              บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 48,000                  บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 602,000                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,926,900              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 886,800                บาท
(6) วสัดสุาํนกังาน 850,600                บาท
(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,046,500              บาท
(8) วสัดคุอมพวิเตอร์ 7,500                   บาท
(9) วสัดกุารเกษตร 67,200                  บาท

2. งบลงทนุ 5,469,500              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,469,500              บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,469,500              บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,469,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,469,500              บาท
รวม 13 รายการ (รวม 2,875,050 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 3,700,000              บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,700,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 2,650,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,650,000              บาท
รวม 12 รายการ (รวม 43 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี
2 เครอืข่าย 100,000                บาท
3) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัระนอง 2 เครอืข่าย 100,000                บาท
4) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดักระบี ่2 เครอืข่าย 100,000                บาท
5) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดันครศรธีรรมราช 
3 เครอืข่าย 150,000                บาท
6) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัพงังา 3 เครอืข่าย 150,000                บาท

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หน่วยงาน : กรมป่าไม ้

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน
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7) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัสงขลา 3 เครอืข่าย 150,000                บาท
8) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัตรงั 2 เครอืข่าย 100,000                บาท
9) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัพทัลงุ 2 เครอืข่าย 100,000                บาท
10) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัสตูล 2 เครอืข่าย 100,000                บาท

18,850,600             บาท
1. งบลงทนุ 18,850,600             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,850,600             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,850,600             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,850,600             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 18,850,600             บาท
รวม 46 รายการ (รวม 1,915,470 หน่วย)

516,709,200           บาท
1. งบลงทนุ 516,709,200           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 516,709,200           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 516,709,200           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 516,709,200            บาท
(1) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณชายหาดมตัโพน หมู่ที ่2 
ตาํบลปากนํา้ อาํเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร ความยาว 348 เมตร  1 แห่ง 14,341,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,702,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,191,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,341,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,164,900              บาท

(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลบางมะพรา้ว 
อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 เมตร  1 แห่ง 38,957,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,227,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,753,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,580,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,957,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,935,900             บาท

(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นนางกาํ 
ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี ความยาว 292 เมตร 1 แห่ง 16,830,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,069,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,492,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,830,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,008,100             บาท

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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(4) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นปากระวะ หมู่ที ่5 
ตาํบลหนา้สตน อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช  
ความยาว 1,000 เมตร  1 แห่ง 11,729,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 228,110,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 45,864,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 65,110,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,729,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 105,405,600            บาท

(5) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล  พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณสวนสาธารณะ
หาดพระแอะ ตาํบลศาลาด่าน อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่ 
ความยาว 400 เมตร  1 แห่ง 12,964,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,755,700             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,172,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,199,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,964,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,419,800              บาท

(6) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณชายหาดแตงโม หมู่ที ่2 
ตาํบลเกาะสุกร อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั (ระยะ 2) 
ความยาว 554 เมตร  1 แห่ง 14,010,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,300,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,934,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,753,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,010,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,602,000             บาท

(7) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู่ที ่1 
ตาํบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ความยาว 2,057 เมตร 1 แห่ง 30,090,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 121,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,090,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,710,000             บาท

(8) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู่ที ่3 หมู่ที ่5 
ตาํบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก และหมู่ที ่1 ตาํบลบางพระ อาํเภอปากพนงั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 2,483 เมตร 1 แห่ง 42,485,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,500,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,300,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,485,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,715,000             บาท
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(9) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณบา้นทุ่งเปลว ตาํบลตะเสะ 
อาํเภอหาดสาํราญ จงัหวดัตรงั ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 17,292,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,292,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,707,600             บาท

(10) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ทะเล บา้นปากระวะ (ระยะที ่3) 
หมู่ที ่5 ตาํบลหนา้สตน อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ความยาว 1,460 เมตร 1 แห่ง 71,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 306,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 61,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 173,400,000            บาท

(11) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่
หาดมหาราช เทศบาลตาํบลสทงิพระ อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 1,030 เมตร 1 แห่ง 45,418,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 169,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,418,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 89,781,300             บาท

(12) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน์
บรเิวณวดัแหลมพอ้ ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง 12,880,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,880,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,520,000              บาท

(13) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ หมู่ที ่7 
ตาํบลม่วงงาม อาํเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 27,657,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,657,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,742,800             บาท
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(14) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ระยะที ่3) 
บรเิวณชายฝัง่ หมู่ที ่4, 5 ตาํบลปากแตระ อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 19,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 97,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 39,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,000,000             บาท

(15) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ 
หมู่ที ่7,8,9 ตาํบลม่วงงาม อาํเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 27,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 138,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 55,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,200,000             บาท

(16) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ระยะ 3) 
พื้นทีช่ายฝัง่หาดมหาราช เทศบาลตาํบลสทงิพระ อาํเภอสทงิพระ 
จงัหวดัสงขลา ความยาว 555 เมตร 1 แห่ง 15,540,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,540,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,080,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,080,000             บาท

(17) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู่ 6 ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีความยาว 1,291 เมตร 1 แห่ง 14,201,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,005,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,201,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,402,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,402,000             บาท

(18) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู่ 3 ตาํบลวงั อาํเภอท่าชนะ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีความยาว 790 เมตร 1 แห่ง 10,586,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,930,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,586,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,172,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,172,000             บาท
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(19) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู่ที ่6 บา้นทอ้งอ่าว 
เทศบาลเมอืงดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี
ความยาว 747 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(20) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลบางมะพรา้ว 
อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร (ระยะ 4) ความยาว 920 เมตร  1 แห่ง 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(21) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ทะเล หมู่ 4 บา้นคอหม ู
ตาํบลปากนํา้ อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ความยาว 710 เมตร 1 แห่ง 9,230,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,150,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,230,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,460,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,460,000             บาท

(22) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู่ 10 ตาํบลท่ายาง อาํเภอเมอืงชมุพร 
จงัหวดัชมุพร ความยาว 1,017 เมตร  1 แห่ง 10,170,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,850,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,170,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,340,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,340,000             บาท

(23) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู่ 6 ตาํบลหาดทรายร ี
อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ความยาว 633 เมตร 1 แห่ง 15,825,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,125,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,825,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,650,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,650,000             บาท
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29,238,300             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,248,700              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 29,238,300             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,248,700              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 29,238,300             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,248,700              บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 29,238,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,248,700              บาท
(1) ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลสาบสงขลา องคก์ารบรหิาร
ส่วนตาํบลบา้นขาว อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 29,238,300             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,248,700              บาท

29,550,400             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 29,550,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 29,550,400             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 29,550,400             บาท

1,804,800              บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,804,800              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,804,800              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,804,800              บาท

218,176,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 11,814,100             บาท
1. งบลงทนุ 218,176,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 11,814,100             บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 218,176,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,814,100             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 218,176,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,814,100             บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิ พฒันา การมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กลุ่มกจิกรรม : วางระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบรหิารจดัการน้ําอย่างเป็นระบบ
กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูลทรพัยากร
กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ฟ้ืนฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กลุ่มกจิกรรม : ฟ้ืนฟทูรพัยากรดิน น้ํา ป่าไม ้ป่าชายเลนและชายฝัง่ทะเล
กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่
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1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 218,176,000            บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,497,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) งานก่อสรา้งปรบัปรงุเพิม่กาํลงัการผลติ ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. 
สถานผีลตินํา้พระพรหม (แม่ข่าย) ตาํบลนาสาร อาํเภอพระพรหม 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 20,531,000             บาท
(3) งานก่อสรา้งปรบัปรงุเพิม่กาํลงัการผลติ ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. 
สถานผีลตินํา้สาํนกังานการประปาส่วนภมูภิาคสาขาทุ่งสง ตาํบลถํา้ใหญ่ 
อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 25,596,000             บาท
(4) งานก่อสรา้งปรบัปรงุเพิม่กาํลงัการผลติ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. 
สถานผีลตินํา้นาบอน ตาํบลนาบอน อาํเภอนาบอน จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 40,933,000             บาท
(5) งานก่อสรา้งปรบัปรงุเพิม่กาํลงัการผลติ ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. 
สถานผีลตินํา้จนัด ีตาํบลจนัด ีอาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 34,876,000             บาท
(6) งานก่อสรา้งปรบัปรงุเพิม่กาํลงัการผลติ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. 
สถานผีลตินํา้ครีรีฐันคิม ตาํบลท่าขนอน อาํเภอครีรีฐันคิม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
1 แห่ง 29,321,000             บาท
(7) งานก่อสรา้งโรงสูบนํา้แรงสูงและวางท่อเสรมิแรงดนัโซนสนามบนินานาชาติ
หาดใหญ่พรอ้มระบบสูบจ่าย (สถานจ่ีายนํา้ควนลงั) การประปาส่วนภมูภิาคสาขา
หาดใหญ่ (พ) ตาํบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 11,770,000             บาท
(8) งานก่อสรา้งโรงสูบนํา้แรงสูงพรอ้มตดิตัง้ระบบสูบจ่ายและวางท่อเสรมิแรงดนั 
การประปาส่วนภมูภิาคสาขานาทว ีตาํบลนาทว ีอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 11,150,000             บาท
(9) งานยา้ยแนวท่อเนื่องจากกดีขวางการก่อสรา้งถนน ท่อระบายนํา้ 
และพื้นทางเทา้ ถนนทางเขา้สถานจ่ีายนํา้ด่านนอก ตาํบลสาํนกัขาม 
อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  1 แห่ง 26,327,000             บาท
(10) โครงการปรบัปรงุท่อส่งนํา้ ถนนลพบรุรีาเมศวร ์จาก คลอง ร. 1 ถงึ 
กม. 5+650  ตาํบลคลองแห อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 11,175,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 199,813,100            บาท
เงนินอกงบประมาณ 49,953,300             บาท
เงนิงบประมาณ 149,859,800            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 34,182,300             บาท
เงนินอกงบประมาณ 11,394,100             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,235,400             บาท
เงนินอกงบประมาณ 26,745,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,175,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 11,814,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,267,100             บาท
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รวมทัง้สิ้น         38.1644        830.4654         44.6297         19.3711        932.6306 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์           9.9143               -             4.6064               -           14.5207 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย์

          9.9143               -                 -                 -             9.9143 

- โครงการพฒันาเศรษฐกิจและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัชุมชน

          9.9143               -                 -                 -             9.9143 

2. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)               -                 -             4.6064               -             4.6064 

- โครงการพฒันาเศรษฐกิจและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัชุมชน

              -                 -             4.6064               -             4.6064 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         27.9101         76.5000               -                 -          104.4101 

1. กรมชลประทาน               -           66.5000               -                 -           66.5000 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร               -           66.5000               -                 -           66.5000 

2. กรมพฒันาทีด่นิ         10.3551         10.0000               -                 -           20.3551 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร         10.3551         10.0000               -                 -           20.3551 

3. กรมวชิาการเกษตร           4.3662               -                 -                 -             4.3662 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร           4.3662               -                 -                 -             4.3662 

4. กรมส่งเสริมการเกษตร         13.1888               -                 -                 -           13.1888 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร         13.1888               -                 -                 -           13.1888 

กระทรวงคมนาคม               -          583.2759               -                 -          583.2759 

1. กรมเจา้ท่า               -           47.6619               -                 -           47.6619 

- โครงการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

แปรรูปการเกษตร

              -           47.6619               -                 -           47.6619 

2. กรมทางหลวง               -          320.0000               -                 -          320.0000 

- โครงการพฒันาเมอืงการคา้และการท่องเทีย่วชายแดน               -          320.0000               -                 -          320.0000 

3. กรมทางหลวงชนบท               -           48.2380               -                 -           48.2380 

- โครงการพฒันาเมอืงการคา้และการท่องเทีย่วชายแดน               -           48.2380               -                 -           48.2380 

4. กรมท่าอากาศยาน               -          167.3760               -                 -          167.3760 

- โครงการพฒันาเมอืงการคา้และการท่องเทีย่วชายแดน               -          167.3760               -                 -          167.3760 

กระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -             5.8281           5.8281 

1. กรมการคา้ต่างประเทศ               -                 -                 -             5.8281           5.8281 

- โครงการพฒันาเมอืงการคา้และการท่องเทีย่วชายแดน               -                 -                 -             5.8281           5.8281 

กระทรวงมหาดไทย               -           20.3000               -                 -           20.3000 

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง               -           20.3000               -                 -           20.3000 

- โครงการพฒันาเมอืงการคา้และการท่องเทีย่วชายแดน               -           20.3000               -                 -           20.3000 

1. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย
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กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

กระทรวงศึกษาธิการ               -                 -                 -             4.5280           4.5280 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               -                 -                 -             4.5280           4.5280 

- โครงการพฒันาเศรษฐกิจและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัชุมชน

              -                 -                 -             4.5280           4.5280 

กระทรวงสาธารณสุข               -           48.4300               -                 -           48.4300 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข               -           48.4300               -                 -           48.4300 

- โครงการพฒันาเศรษฐกิจและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัชุมชน

              -           48.4300               -                 -           48.4300 

กระทรวงอตุสาหกรรม               -                 -             6.6000           9.0150         15.6150 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม               -                 -             6.6000               -             6.6000 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร               -                 -             3.7000               -             3.7000 

1. ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑแ์ละการแปรรูปผลผลติ               -                 -             3.7000               -             3.7000 

- โครงการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน               -                 -             2.9000               -             2.9000 

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม               -                 -                 -             9.0150           9.0150 

- โครงการพฒันาเศรษฐกิจและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัชุมชน

              -                 -                 -             9.0150           9.0150 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           0.3400               -           33.4233               -           33.7633 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

          0.3400               -           13.5700               -           13.9100 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร           0.3400               -           13.5700               -           13.9100 

2. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)               -                 -           19.8533               -           19.8533 

- โครงการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

แปรรูปการเกษตร

              -                 -           19.8533               -           19.8533 

รฐัวสิาหกจิ               -          101.9595               -                 -          101.9595 

1. การประปาส่วนภมูภิาค               -          101.9595               -                 -          101.9595 

- โครงการพฒันาเมอืงการคา้และการท่องเทีย่วชายแดน               -          101.9595               -                 -          101.9595 
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

รวมทัง้สิ้น 932.6306         

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดข้ึีน          932.6306 

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ           91.1002 

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร           91.1002 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ           47.6619 

กลุม่กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมเกษตรและ

อตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

          47.6619 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           47.6619 

หน่วยงาน : กรมเจา้ท่า           47.6619 

กจิกรรม : การปรบัปรุงและพฒันาท่าเทยีบเรือปตัตานี           47.6619 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการปรบัปรุงท่าเทยีบเรือ

ปตัตานี

 แห่ง 2

ตวัชี้วดักจิกรรม : ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและ/หรือรูปแบบและ

รายการทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม           43.4383 

กลุม่กจิกรรม : พฒันานวตักรรมเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรม

แปรรูปการเกษตร

          43.4383 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           33.7633 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

          13.9100 

กจิกรรม : การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การยกระดบัการผลติและการแปรรูป

เพิม่มลูค่าสนิคา้ปศุสตัว ์

          13.9100 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลยี  ราย 600

หน่วยงาน : สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)           19.8533 

กจิกรรม : การส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการในกลุม่ธุรกจินวตักรรมในพื้นที่

ภาคใตช้ายแดน

          19.8533 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงการนวตักรรมทีไ่ดร้บัการพฒันาและสนบัสนุน

ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้

 โครงการ 12

2. เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม            9.6750 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม            6.6000 

กจิกรรม : ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑแ์ละการแปรรูปผลผลติ            3.7000 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑไ์ดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 50

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูป้ระกอบการรบัการพฒันา  ราย 100

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพเศรษฐกจิชุมชนในพื้นทีจ่งัหวดัภาคใตช้ายแดน            2.9000 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑไ์ดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 35

ตวัชี้วดักจิกรรม : บคุลากรไดร้บัการพฒันา  คน 300

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม            3.0750 

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพนวตักรรมสู่ห่วงโซ่อปุทานอตุสาหกรรมอาหารแปรรูป            3.0750 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนวสิาหกจิทีไ่ดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้น

เฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักจิกรรม : SMEs ผูป้ระกอบการ และบคุลากรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

การผลติอตุสาหกรรม

 กจิการ/กลุม่ 7/25

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร          104.4101 

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร          104.4101 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ           91.2213 

กลุม่กจิกรรม : เพิม่ประสทิธิภาพการเกษตร           91.2213 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           91.2213 

หน่วยงาน : กรมชลประทาน           66.5000 

กจิกรรม : เพิม่ประสทิธิภาพการเกษตร           66.5000 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  ไร่ 380
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วยงาน : กรมพฒันาทีด่นิ           20.3551 

กจิกรรม : เพิม่ประสทิธิภาพการผลติยางพารา ปาลม์นํา้มนั มะพรา้ว 

และไมผ้ล

           8.3651 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีก่ารเกษตรไดร้บัการปรบัปรุงบาํรุงดนิ

ใหม้คีวามอดุมสมบูรณ์

 ไร่ 2,000

กจิกรรม : พฒันาพื้นทีน่ารา้งเพือ่ปลูกพชืเกษตรผสมผสาน           10.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีน่ารา้งไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟ ูสามารถนาํไปใช ้

ประโยชนไ์ด ้

 ไร่ 1,000

กจิกรรม : พฒันาคุณภาพดนิในการทาํเกษตรผสมผสานเพือ่ปลูกพชือาหารสตัว ์

ภาคใตช้ายแดน

           1.9900 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการปรบัปรุงและฟ้ืนฟคูุณภาพดนิ  ไร่ 1,000

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร            4.3662 

กจิกรรม : การถา่ยทอดและสนบัสนุนการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการกาํจดัศตัรูพชื 

(มะพรา้วแกง ทเุรียน ลองกอง) - ภาคใตช้ายแดน

           4.3662 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรตน้แบบทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลยี

การผลติพชืและขยายชีวภณัฑค์วบคุมศตัรูพชื (มะพรา้วแกง ทเุรียน ลองกอง)

 ราย 270

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม           13.1888 

กลุม่กจิกรรม : สรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตร           13.1888 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           13.1888 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร           13.1888 

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร (สนิคา้ไมผ้ล : ทเุรียน มงัคุด 

ลองกอง)

          12.1200 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดความรูใ้นการพฒันา

คุณภาพการผลติไมผ้ลสู่มาตรฐานการส่งออก

 ราย 990

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดความรูใ้นการพฒันา

คุณภาพการผลติสามารถนาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

 รอ้ยละ 10

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตรสนิคา้ : มะพรา้วแกง            1.0688 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดความรูใ้นการส่งเสริมและ

พฒันาการบริหารจดัการมะพรา้วตลอดห่วงโซ่อปุทาน

 ราย 300

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดความรูส้ามารถนาํความรู ้

ไปปฏบิตัิ

 รอ้ยละ 60
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร          663.7016 

ตวัชี้วดัที ่1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบริการเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมอืงการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน          663.7016 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมและ

แหล่งท่องเที่ยว

         657.8735 

กลุม่กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมและแหลง่ท่องเทีย่ว          657.8735 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม          535.6140 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง          320.0000 

กจิกรรม : พฒันาโครงข่ายคมนาคมใหเ้ชื่อมโยงและมมีาตรฐานท ัง้ทางบก 

และทางอากาศ

         320.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 8

ตวัชี้วดักจิกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           48.2380 

กจิกรรม : ปรบัปรุงและอาํนวยความปลอดภยัเพือ่ส่งเสริมการตลาดดา้นการ           48.2380 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนรายการทางทีก่่อสรา้งหรือปรบัปรุง  รายการ 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรบัปรุงและอาํนวยความปลอดภยัไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน          167.3760 

กจิกรรม : พฒันาท่าอากาศยานภาคใตช้ายแดน          167.3760 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานไดร้บัการพฒันา  แห่ง 1

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           20.3000 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           20.3000 

กจิกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม           20.3000 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสริมให ้

เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและไดม้าตรฐาน

ตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ          101.9595 

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค          101.9595 

กจิกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคใตช้ายแดน)           40.4215 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย  แห่ง 1
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

กจิกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร(ภาคใตช้ายแดน)

-ส่งเสริมธุรกจิ

          19.9180 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา

และอาคาร

 แห่ง 1

กจิกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร(ภาคใตช้ายแดน)

-สิง่อาํนวยความสะดวก

          35.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา

และอาคาร

 แห่ง 1

กจิกรรม : ค่ายา้ยแนวท่อทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้ง 

(ภาคใตช้ายแดน)

           6.6200 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการยา้ยแนวท่อทไีดร้บัผลกระทบ

จากการก่อสรา้ง

 แห่ง 2

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยว            5.8281 

กลุม่กจิกรรม : พฒันาทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์            5.8281 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            5.8281 

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ            5.8281 

กจิกรรม : มหกรรมการคา้ชายแดนภาคใต ้อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา            5.8281 

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมมหกรรมการคา้ชายแดน  รอ้ยละ 80

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวิต           73.4187 

ตวัชี้วดัที ่1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชนมคีุณภาพชีวติดขีึ้น  รอ้ยละ 1

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน           73.4187 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาระบบการใหบ้รกิาร            9.1344 

กลุม่กจิกรรม : พฒันาคุณภาพการศึกษาและทกัษะฝีมอืแรงงาน            9.1344 

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์            4.6064 

หน่วยงาน : สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)            4.6064 

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพผูน้าํองคก์รชุมชนสู่การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน

ทอ้งถิน่

           4.6064 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูน้าํชุมชนมทีกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ และขดี

ความสามารถในการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่

 ตาํบล 254

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูน้าํชุมชนสามารถนาํความรูค้วามสามารถจากการพฒันามาใชใ้น

การยกระดบัศกัยภาพของตนเองและพฒันาชุมชนทอ้งถิน่

ใหม้คีวามเขม้แขง็

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ            4.5280 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            4.5280 

กจิกรรม : ผลติแรงงานและสรา้งผูป้ระกอบการดา้นอตุสาหกรรมเกษตร และประมง

ในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน

           4.5280 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดา้นการเกษตรและประมง  คน 200
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันาศกัยภาพคน            5.9400 

กลุม่กจิกรรม : พฒันาเศรษฐกจิชุมชน            5.9400 

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม            5.9400 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม            5.9400 

กจิกรรม : พฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การสรา้งงานทีย่ ัง่ยนืในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนใต ้            3.5400 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ราษฎรทีเ่ขา้ร่วมโครงการมรีายไดเ้ฉลีย่เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ  รอ้ยละ 10

ตวัชี้วดักจิกรรม : ราษฎรในพื้นทีไ่ดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการผลติ  คน 90

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกจิชุมชนเพือ่การพฒันาสนิคา้

และบริการดา้นการท่องเทีย่วกลุม่จงัหวดัชายแดนใต ้

           2.4000 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูท้ีไ่ดร้บัการพฒันามรีายไดห้รือมลูค่าผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักจิกรรม : SMEs ผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิชุมชนไดร้บัการพฒันา

ผลติภณัฑ์

 กลุม่/ผลติภณัฑ์ 15/15

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ยกระดบัคณุภาพชีวิต           58.3443 

กลุม่กจิกรรม : ยกระดบัคุณภาพชีวติ           58.3443 

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์            9.9143 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์            9.9143 

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพคน            9.9143 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเดก็และเยาวชนไดร้บัการฝึกทกัษะชีวติ  คน 340

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนของกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส/ผูพ้กิาร/คนยากจน/คนเกอืบตก

และตกเกณฑ ์จปฐ. ไดร้บัการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ

 คน 680

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           48.4300 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           48.4300 

กจิกรรม : พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินและการส่งต่อ ภาคใตช้ายแดน            3.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม : อตัราการตายของมารดาและทารกลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2562  รอ้ยละ 30

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส ไดร้บัการดูแลและการฟ้ืนฟสูภาพ  ไม่นอ้ยกว่า 70

กจิกรรม : พฒันางานอนามยัแม่และเดก็ ภาคใตช้ายแดน           45.4300 

ตวัชี้วดักจิกรรม : อตัราการตายของมารดาและทารกลดลงเมือ่เทยีบกบั ปี 2562  รอ้ยละ 30

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส ไดร้บัการดูแลและการฟ้ืนฟสูภาพ  ไม่นอ้ยกว่า 70
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     91,100,200 บาท

บาท

49.5968          91.1002        98.9850        34.0208      22.5000         

          22.4000         33.7633         40.3634       22.5000          22.5000 

                -           13.9100         17.8634             -                  -   

                -           13.9100         17.8634             -                  -   

          22.4000         19.8533         22.5000       22.5000          22.5000 

          22.4000         19.8533         22.5000       22.5000          22.5000 

          24.6000         47.6619         47.4391             -                  -   

          24.6000         47.6619         47.4391             -                  -   

          24.6000         47.6619         47.4391             -                  -   

            2.5968          9.6750         11.1825       11.5208                -   

            2.5968          6.6000          7.8000         7.8000                -   

                -            3.7000          4.5000         4.5000                -   

            2.5968          2.9000          3.3000         3.3000                -   - พฒันาศกัยภาพเศรษฐกจิชมุชนในพื้นที่

จงัหวดัภาคใตช้ายแดน

            12.4968 

- ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑแ์ละ

การแปรรูป ผลผลติ

            13.5000 

- การปรบัปรุงและพฒันาท่าเทยีบเรือปตัตานี            119.7010 

3. กระทรวงอตุสาหกรรม             34.9751 

3.1 สาํนักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม             24.7968 

2. กระทรวงคมนาคม            119.7010 

2.1 กรมเจา้ท่า            119.7010 

1.2 สาํนักงานนวตักรรมแหง่ชาติ 

(องคก์ารมหาชน)

           109.7533 

- การส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการใน

กลุม่ธุรกจินวตักรรมในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน

           109.7533 

1.1 สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

            31.7734 

- การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

เพือ่การยกระดบัการผลติและการแปรรูป

เพิม่มลูค่าสนิคา้ปศุสตัว ์

            31.7734 

รวมทัง้สิ้น 296.2028           

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 

และนวตักรรม

           141.5267 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย *

รวม

(5) งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

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

จบโครงการ

(2) สถานที่ดําเนินการ

              จงัหวดัยะลา  จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

              6 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 296,202,800

3. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

กลุม่โครงการที่ 1 โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

(1) วตัถปุระสงค ์

              เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติและการแปรรูปเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้เกษตรหลกัของภาค
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หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

                -            3.0750          3.3825         3.7208                -   

                -            3.0750          3.3825         3.7208                -   - พฒันาศกัยภาพนวตักรรมสู่ห่วงโซ่อปุทาน

อตุสาหกรรมอาหารแปรรูป

            10.1783 

3.2 กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม             10.1783 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทุน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมเจา้ท่า 47,661,900            บาท

โครงการการปรบัปรุงและพฒันาท่าเทียบเรอืปตัตานี 47,661,900            บาท

1. งบลงทุน 47,661,900            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 47,661,900            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 47,661,900            บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 23,357,100            บาท

(1) ค่าศึกษาความเหมาะสม และสาํรวจออกแบบ เพือ่พฒันาท่าเทยีบเรอื

ในอ่าวปตัตานี ต.บานา อ.เมอืงปตัตานี จ.ปตัตานี 23,357,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,731,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 39,731,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,357,100            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,773,900             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 24,304,800            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงท่าเรอืสนิคา้ชายฝัง่ปตัตานี ต.บานา อ.เมอืงปตัตานี 

จ.ปตัตานี 1 แห่ง 24,304,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 79,970,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 79,970,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,304,800            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 39,665,200            บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทุน

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
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กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิม่และนวตักรรม

กลุ่มกจิกรรม : พฒันานวตักรรมเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 16,136,600 บาท

โครงการ : การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การยกระดบัการผลติและการแปรรูป

เพิม่มูลค่าสนิคา้ปศุสตัว ์

16,136,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 340,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 340,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการใช ้วทน. พฒันาการผลติและการแปรรูปสนิคา้ปศุสตัว ์ 340,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 13,570,000            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,570,000            บาท

       (1) เงนิอดุหนุนสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานเครอืข่ายของ

       กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเพือ่

       ยกระดบัการผลติและเพิม่มลูค่าสนิคา้ปศุสตัว ์ 13,570,000            บาท

หน่วยงาน : สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 19,853,000            บาท

โครงการ : การสง่เสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกจินวตักรรมในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน 19,853,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,853,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,853,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 19,853,000            บาท

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 9,675,000 บาท

โครงการ : พฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร 3,700,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,700,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 3,700,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอตุสาหกรรมประมงแปรรูปภาคใตช้ายแดน

เพือ่เตรยีมพรอ้มสู่สากล 3,700,000 บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน 2,900,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,900,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 2,900,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑส์ิง่ทอและแฟช ัน่ดว้ยการออกแบบเชงิสรา้งสรรค์

เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้ระยะที่ 2 2,900,000              บาท

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 3,075,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน 3,075,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,075,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพนวตักรรมสู่ห่วงโซ่อปุทานอตุสาหกรรม

อาหารแปรรูป 3,075,000              บาท
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    104,410,100 บาท

บาท

231.5190         104.4101      128.3262       129.0353     -              

         231.5190 104.4101            128.3262      129.0353                -   

         219.3990         66.5000         91.5000       91.5000                -   

         219.3990         66.5000         91.5000       91.5000                -   

                -           20.3551         12.7864       13.1700                -   

                -            8.3651         10.7964       11.1800                -   

                -           10.0000               -               -                  -   

                -            1.9900          1.9900         1.9900                -   

                -            4.3662         10.8510       11.1765                -   

                -            4.3662         10.8510       11.1765                -   

          12.1200         13.1888         13.1888       13.1888                -   

          12.1200         12.1200         12.1200       12.1200                -   

                -            1.0688          1.0688         1.0688                -   

- พฒันาพื้นทีน่ารา้งเพือ่ปลูกพชืเกษตร

ผสมผสาน

            10.0000 

- พฒันาคุณภาพดนิในการทาํเกษตร

ผสมผสานเพือ่ปลูกพชือาหารสตัวภ์าคใต ้

ชายแดน

              5.9700 

            48.4800 - พฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร

(สนิคา้ไมผ้ล : ทเุรียน มงัคุด ลองกอง)

            26.3937 

5.3 กรมวิชาการเกษตร             26.3937 

- การถ่ายทอดและสนบัสนุนการใชส้ารชวี

ภณัฑใ์นการกาํจดัศตัรูพชื (มะพรา้วแกง 

ทเุรียน ลองกอง) - ภาคใตช้ายแดน

5.4 กรมสง่เสริมการเกษตร             51.6864 

- พฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตรสนิคา้ :

 มะพรา้วแกง

              3.2064 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

            30.3415 

5.1 กรมชลประทาน            468.8990 

- เพิม่ประสทิธิภาพการเกษตร            468.8990 

5.2 กรมพฒันาที่ดิน             46.3115 

- เพิม่ประสทิธิภาพการผลติยางพารา ปาลม์

นํา้มนั มะพรา้ว และไมผ้ล

รวมทัง้สิ้น 593.2906           

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 593.2906           

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย *

รวม

(5) งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

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

จบโครงการ

(2) สถานที่ดําเนินการ

              จงัหวดัยะลา  จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

              6 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 593,290,600

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

(1) วตัถปุระสงค ์

กลุม่โครงการที่ 1 โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร

              เพือ่ยกระดบัและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัท ัง้ดา้นการผลติ การแปรรูป การสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 

และส่งเสริมการตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : เพิม่ประสทิธภิาพการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน 66,500,000            บาท

โครงการ : พฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร 66,500,000            บาท

1. งบลงทุน 66,500,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 66,500,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 66,500,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 66,500,000             บาท

(1) ฝายบา้นพฒันาชาติไทย ความยาวสนัฝาย 12 เมตร สูง 2 เมตร 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 5,800 เมตร ตาํบลโคกสะตอ 

อาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส 20,000,000             บาท

(2) ฝายนํา้ตกเฉลมิพระเกียรติ ร.9 ความยาวสนัฝาย 17 เมตร 

สูง 2 เมตร พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 4,000 เมตร ตาํบลอยัเยอรเ์วง

อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 25,000,000             บาท

(3) ฝายบา้นวงัหนิพรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 12.00 เมตร 

สูง 2.50 เมตร พรอ้มระบบส่งนํา้ความยาว 7,000 เมตร 

ตาํบลบนันงัสตา อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 21,500,000             บาท

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน 20,355,100            บาท

โครงการ : พฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร 20,355,100            บาท

1. งบดําเนินงาน 10,355,100            บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,355,100            บาท

(1) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 165,500                บาท

(2) วสัดุการเกษตร 10,189,600             บาท

2. งบลงทุน 10,000,000            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000            บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000            บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 10,000,000             บาท

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

รวม 2 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั :  มลูค่าสนิคา้เกษตร เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2
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หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร 4,366,200              บาท

โครงการ : การถ่ายทอดและสนบัสนุนการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการกาํจดัศตัรูพชื 

             (มะพรา้วแกง ทุเรยีน ลองกอง) - ภาคใตช้ายแดน

4,366,200              บาท

1. งบดําเนินงาน 4,366,200              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,366,200              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 366,200                บาท

(2) วสัดุการเกษตร 4,000,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นการเกษตร

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิม่และนวตักรรม

กลุ่มกจิกรรม : สรา้งมูลค่าเพิม่สนิคา้เกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิการเกษตร 13,188,800            บาท

โครงการ : พฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร (สนิคา้ไมผ้ล : ทุเรยีน มงัคุด ลองกอง) 13,188,800            บาท

1. งบดําเนินงาน 13,188,800            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,188,800            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 500,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,050,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,450,800              บาท

(4) วสัดุการเกษตร 10,188,000             บาท
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    663,701,600 บาท

บาท

106.9743         663.7016      427.4601       340.5801     -              

          25.5900       535.6140       385.9320      334.7520                -   

                -         320.0000               -               -                  -   

                -         320.0000               -               -                  -   

          25.5900         48.2380         51.1800             -                  -   

          25.5900         48.2380         51.1800             -                  -   

                -         167.3760       334.7520      334.7520                -   

                -         167.3760       334.7520      334.7520                -   

                -            5.8281          5.8281         5.8281                -   

                -            5.8281          5.8281         5.8281                -   

                -            5.8281          5.8281         5.8281                -   

          14.0000         20.3000         35.7000             -                  -   

          14.0000         20.3000         35.7000             -                  -   

          14.0000         20.3000         35.7000             -                  -   

          67.3843       101.9595               -               -                  -   

          67.3843       101.9595               -               -                  -   

          67.3843         40.4215               -               -                  -   

                -           19.9180               -               -                  -   

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ

และวฒันธรรม

            70.0000 

9. รฐัวิสาหกจิ            169.3438 

9.1 การประปาสว่นภูมิภาค            169.3438 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 

(ภาคใตช้ายแดน)

           107.8058 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร

(ภาคใตช้ายแดน)-ส่งเสริมธุรกจิ

            19.9180 

8. กระทรวงมหาดไทย             70.0000 

8.1 กรมโยธาธิการและผงัเมือง             70.0000 

7.1 กรมการคา้ต่างประเทศ             17.4843 

- มหกรรมการคา้ชายแดนภาคใต ้

อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา

            17.4843 

- พฒันาท่าอากาศยานภาคใตช้ายแดน            836.8800 

7. กระทรวงพาณิชย์             17.4843 

- ปรบัปรุงและอาํนวยความปลอดภยั

เพือ่ส่งเสริมการตลาดดา้นการท่องเทีย่ว

           125.0080 

6.3 กรมท่าอากาศยาน            836.8800 

- พฒันาโครงขา่ยคมนาคมใหเ้ชื่อมโยงและ

มมีาตรฐานท ัง้ทางบก และทางอากาศ

           320.0000 

6.2 กรมทางหลวงชนบท            125.0080 

รวมทัง้สิ้น 1,538.7161         

6. กระทรวงคมนาคม          1,281.8880 

6.1 กรมทางหลวง            320.0000 

(5) งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

              จงัหวดัยะลา  จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

              6 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 1,538,716,100

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

(1) วตัถปุระสงค ์

              เพือ่ยกระดบัและเชื่อมโยงเครือขา่ยการคา้ การลงทนุและการท่องเทีย่วชายแดน พฒันาศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐาน

              ของเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน  ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ การท่องเทีย่วของภาค

(2) สถานที่ดําเนินการ

กลุม่โครงการที่ 1 โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน
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หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

                -           35.0000               -               -                  -   

                -            6.6200               -               -                  -   - ค่ายา้ยแนวท่อทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ

ก่อสรา้ง (ภาคใตช้ายแดน)

              6.6200 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

            35.0000 - ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร

(ภาคใตช้ายแดน)-สิง่อาํนวยความสะดวก
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 320,000,000            บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน 320,000,000            บาท

1. งบลงทุน 320,000,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 320,000,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 320,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 320,000,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนงัตายอ - จอืมอ ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง 49,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนงัตายอ - จอืมอ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง 40,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บา้นโคก - สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 แห่ง 45,000,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4084 ตอน นราธิวาส - สะปอม จ.นราธิวาส 1 แห่ง 49,000,000             บาท

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่าพอ้ จ.ปตัตานี 1 แห่ง 62,000,000             บาท

(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ปตัตานี - ยะลา จ.ปตัตานี 1 แห่ง 35,000,000             บาท

(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โตะ๊ปะเกะ๊ จ.ยะลา 1 แห่ง 40,000,000             บาท

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 48,238,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน 48,238,000             บาท

1. งบลงทุน 48,238,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 48,238,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 48,238,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 48,238,000             บาท

(1) ถนนสายแยก ทล.42 - บา้นบางเขา อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 6.900 กม. 48,238,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 125,008,000            บาท

เงนิงบประมาณ 125,008,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,590,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,238,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,180,000             บาท

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10
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หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน 167,376,000            บาท

โครงการ : พฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน 167,376,000            บาท

1. งบลงทุน 167,376,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 167,376,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 167,376,000            บาท

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน 7,376,000               บาท

(1) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่

และสิง่ก่อสรา้งประกอบอื่นๆ พรอ้มครุภณัฑอ์าํนวยความสะดวก

ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส

จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง 7,376,000               บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,880,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,376,000               บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,752,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,752,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 160,000,000            บาท

(1) งานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ และสิง่ก่อสรา้งประกอบอื่นๆ

พรอ้มครุภณัฑอ์าํนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส

ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง 160,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000            บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง 20,300,000             บาท

20,300,000             บาท

1. งบลงทุน 20,300,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,300,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,300,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 20,300,000             บาท

(1) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเบตง ระยะ 2 จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 20,300,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,700,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน
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กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค 101,959,500            บาท

101,959,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,257,500              บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 7,257,500              บาท

1. งบลงทุน 101,959,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,257,500              บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 7,257,500              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 101,959,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,257,500              บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 7,257,500              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 101,959,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,257,500              บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 7,257,500              บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 101,959,500            บาท

(1) ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้งที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,620,000               บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) วางท่อส่งนํา้และขยายเขตจาํหน่ายนํา้ประปาตามทางหลวงหมายเลข  

4084 ช่วง นราธิวาส - สะปอม ตาํบลกะลุวอเหนือ อาํเภอเมอืง 

จงัหวดันราธิวาส  1 แห่ง

35,000,000             บาท

(3) ติดตัง้ชุดเครื่องสูบนํา้แรงสูง - แรงตํา่ พรอ้มอุปกรณแ์ละระบบ

สาํรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดบั สถานีผลตินํา้ศาลาอูมา การประปาส่วนภมูภิาค

สาขาสุไหงโก-ลก ตาํบลสุไหงโก-ลก อาํเภอสุไหงโก-ลก 

จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง

19,918,000             บาท

(4) โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขานราธิวาส 

อาํเภอเมอืง - อาํเภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง

40,421,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 183,890,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 45,972,500             บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 45,972,500             บาท

เงนิงบประมาณ 137,917,500            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,111,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,037,200             บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 10,037,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 67,384,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,677,800             บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 28,677,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,421,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,257,500               บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 7,257,500               บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน
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กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - ส่งเสริมการตลาดดา้นการท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาทางการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ 5,828,100              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน 5,828,100              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 5,828,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายงานมหกรรมการคา้ชายแดนภาคใต ้ณ อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 5,828,100               บาท
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     73,418,700 บาท

บาท

162.0177         73.4187        6.5340         7.1874                       -   

                -           14.5207               -               -                  -   

                -            9.9143               -               -                  -   

                -            9.9143               -               -                  -   

                -            4.6064               -               -                  -   

                -            4.6064               -               -                  -   

                -            4.5280               -               -                  -   

                -            4.5280               -               -                  -   

                -            4.5280               -               -                  -   

         128.5355         48.4300               -               -                  -   

         128.5355         48.4300               -               -                  -   

         128.5355          3.0000               -               -                  -   

                -           45.4300               -               -                  -   

- พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินและการส่งต่อ

 ภาคใตช้ายแดน

           131.5355 

- พฒันางานอนามยัแมแ่ละเดก็ ภาคใต ้

ชายแดน

            45.4300 

- ผลติแรงงานและสรา้งผูป้ระกอบการดา้น

อตุสาหกรรมเกษตร และประมงในพื้นที่

ภาคใตช้ายแดน

              4.5280 

12. กระทรวงสาธารณสขุ            176.9655 

12.1 สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ            176.9655 

11. กระทรวงศึกษาธิการ               4.5280 

11.1 สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               4.5280 

10.2 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

(องคก์ารมหาชน)

              4.6064 

- พฒันาศกัยภาพผูน้าํองคก์รชมุชนสู่การ

สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนทอ้งถิน่

              4.6064 

10.1 สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย์

              9.9143 

- พฒันาศกัยภาพคน               9.9143 

รวมทัง้สิ้น 249.1578           

10. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์

            14.5207 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย *

รวม

(5) งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

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

จบโครงการ

(2) สถานที่ดําเนินการ

              จงัหวดัยะลา  จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

              6 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 249,157,800

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชีวิต

(1) วตัถปุระสงค ์

กลุม่โครงการที่ 1 โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน

              เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนดา้นรายได ้การศึกษา และสาธารณสุข ควบคู่ไปกบัการพฒันาเพือ่สรา้งความเขม้แขง็

              ใหก้บัชมุชนและอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข
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หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

          33.4822          5.9400          6.5340         7.1874                -   

          33.4822          5.9400          6.5340         7.1874                -   

          33.4822          3.5400          3.8940         4.2834                -   

                -            2.4000          2.6400         2.9040                -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

13. กระทรวงอตุสาหกรรม             53.1436 

13.1 กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม             53.1436 

- พฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การสรา้งงานทีย่ ัง่ยนื

ในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนใต ้

            45.1996 

- พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมเครือขา่ย

วสิาหกจิชมุชนเพือ่การพฒันา

              7.9440 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาระบบการใหบ้รกิาร

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาคุณภาพการศึกษาและทกัษะฝีมือแรงงาน

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

หน่วยงาน : สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 4,606,400              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 4,606,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,606,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,606,400              บาท

1) พฒันาศกัยภาพผูน้าํองคก์รชมุชนสู่การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนทอ้งถิน่ 4,606,400              บาท

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4,528,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 4,528,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,528,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกิจกรรมผลติแรงงานและสรา้งผูป้ระกอบการ

ดา้นอตุสาหกรรมเกษตร และประมงในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน

4,528,000              บาท

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - พฒันาศกัยภาพคน

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาเศรษฐกจิชุมชน

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

 หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 5,940,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,940,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การสรา้งงานทีย่ ัง่ยนืในพื้นที ่3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

3,540,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกิจชมุชนเพือ่การพฒันา

สนิคา้และบริการดา้นการท่องเทีย่ว

2,400,000              บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น 

แนวทางการดําเนินงาน : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชีวิต

ตวัชี้วดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชนมคุีณภาพชีวติดขีึ้น รอ้ยละ 1
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กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - ยกระดบัคุณภาพชีวิต

กลุ่มกจิกรรม : ยกระดบัคุณภาพชีวิต

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 9,914,300              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 9,914,300              บาท

1. งบดําเนินงาน 9,914,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,914,300              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการสานพลงัประชารฐั สรา้งงาน 

สรา้งอาชีพ สรา้งรายไดแ้ก่ผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม

9,914,300              บาท

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 48,430,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 48,430,000            บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 38,930,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000              บาท

(1) รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซีี

หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 90 กิโลวตัต ์โรงพยาบาลแวง้

ตาํบลแวง้ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 2,000,000              บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 36,930,000            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 15,130,000            บาท

รวม 40 รายการ (รวม 48 หน่วย)

(2) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภภ์าวะวกิฤตรวมศูนย ์8 เตียง

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์ตาํบลบางนาค อาํเภอเมอืงนราธิวาส

จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 3,200,000              บาท

(3) เครื่องช่วยหายใจสาํหรบัทารกแรกเกิดชนิดความถีสู่ง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตาํบลสุไหงโก-ลก อาํเภอสุไหงโก-ลก

จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,400,000              บาท

(4) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถีสู่ง (High Frequency)

สาํหรบัเดก็โต โรงพยาบาลปตัตานี ตาํบลสะบารงั

อาํเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(5) เครื่องช่วยหายใจสาํหรบัทารกแรกเกิดชนิดความถีสู่ง

โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา

จงัหวดัยะลา 2 เครื่อง 2,800,000              บาท

(6) เครื่องช่วยหายใจสาํหรบัทารกแรกเกิดชนิดความถีสู่ง

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์ตาํบลบางนาค

อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,400,000              บาท

(7) เครื่องช่วยหายใจสาํหรบัทารกแรกเกิดชนิดความถีสู่ง

โรงพยาบาลเบตง ตาํบลเบตง อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง 1,400,000              บาท
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(8) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ ์พรอ้มชดุควบคุมศูนยก์ลาง

บนัทกึขอ้มลูผูป่้วยทางสูติกรรม (central OB) โรงพยาบาลรามนั

ตาํบลกายูบอเกาะ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(9) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดควบคุมดว้ยความดนั

และปริมาตร พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอดและชนิดความถีสู่ง

โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง 1,800,000              บาท

(10) ตูอ้บทารกชนิดปรบัเปลีย่นเป็นเครื่องทาํความอบอุ่น

โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 ตู ้ 1,300,000              บาท

(11) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภภ์าวะวกิฤตรวมศูนย ์8 เตียง

โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง 3,200,000              บาท

(12) ตูอ้บเดก็ชนิดควบคุมอณุหภมูอิตัโนมตัิ พรอ้มปรบัเปลีย่น

ใหเ้ป็นเครื่องใหค้วามอบอุ่นทารกแรกเกิด Warmer Hybrit

โรงพยาบาลเบตง ตาํบลเบตง อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 ตู ้ 1,300,000              บาท

(13) เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย โรงพยาบาลแวง้

ตาํบลแวง้ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,000,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000              บาท

1.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 9,500,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 9,500,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น         18.8441      1,662.5694        682.4372         70.2177      2,434.0684 

สาํนกันายกรฐัมนตรี               -                 -           12.5000               -           12.5000 

1. สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ

   (องคก์ารมหาชน)

              -                 -           12.5000               -           12.5000 

- โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

  ภาคตะวนัออก

              -                 -           12.5000               -           12.5000 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         11.5458        689.8444               -                 -          701.3902 

1. กรมชลประทาน               -          685.3919               -                 -          685.3919 

- โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม               -          685.3919               -                 -          685.3919 

2. กรมวชิาการเกษตร               -             4.4525               -                 -             4.4525 

- โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก

ดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

              -             4.4525               -                 -             4.4525 

3. กรมส่งเสริมการเกษตร         11.5458               -                 -                 -           11.5458 

- โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

  ภาคตะวนัออก

        11.5458               -                 -                 -           11.5458 

กระทรวงคมนาคม               -          344.8480               -                 -          344.8480 

1. กรมทางหลวง               -          295.0000               -                 -          295.0000 

- โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก

  ดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

              -           80.0000               -                 -           80.0000 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา 

  วฒันธรรม และอารยธรรม

              -          215.0000               -                 -          215.0000 

2. กรมทางหลวงชนบท               -           49.8480               -                 -           49.8480 

- โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก

  ดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

              -           49.8480               -                 -           49.8480 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           7.2983         65.9290           2.6500         36.0000        111.8773 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่           0.7725               -                 -           36.0000         36.7725 

- โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           0.7725               -                 -           36.0000         36.7725 

2. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           0.2910         50.3468               -                 -           50.6378 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา

  วฒันธรรม และอารยธรรม

              -           35.5159               -                 -           35.5159 

- โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           0.2910         14.8309               -                 -           15.1219 

3. กรมป่าไม ้           6.2348         15.5822           2.6500               -           24.4670 

- โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           6.2348         15.5822           2.6500               -           24.4670 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

1. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

หน่วย : ลา้นบาท
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -             3.0000           3.0000 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -             3.0000           3.0000 

- โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

  ภาคตะวนัออก

              -                 -                 -             3.0000           3.0000 

กระทรวงมหาดไทย               -           49.5176        442.1999               -          491.7175 

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง               -           49.5176               -                 -           49.5176 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา

  วฒันธรรม และอารยธรรม

              -           13.4200               -                 -           13.4200 

- โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม               -           36.0976               -                 -           36.0976 

2. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่               -                 -          442.1999               -          442.1999 

- โครงการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม เมอืงสาํคญั

  และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

              -                 -          291.5588               -          291.5588 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา 

  วฒันธรรม และอารยธรรม

              -                 -           95.6943               -           95.6943 

- โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม               -                 -           54.9468               -           54.9468 

กระทรวงวฒันธรรม               -           13.9000               -             5.9389         19.8389 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม               -                 -                 -             5.9389           5.9389 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา

  วฒันธรรม และอารยธรรม

              -                 -                 -             5.9389           5.9389 

2. กรมศิลปากร               -           13.9000               -                 -           13.9000 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา

  วฒันธรรม และอารยธรรม

              -           13.9000               -                 -           13.9000 

กระทรวงศึกษาธิการ               -           11.3281               -             4.6224         15.9505 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               -           11.3281               -             4.6224         15.9505 

- โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

  ภาคตะวนัออก

              -           11.3281               -             4.6224         15.9505 

กระทรวงสาธารณสุข               -           46.1443               -                 -           46.1443 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข               -           46.1443               -                 -           46.1443 

- โครงการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม เมอืงสาํคญั 

  และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

              -           21.1600               -                 -           21.1600 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา

  วฒันธรรม และอารยธรรม

              -           24.9843               -                 -           24.9843 

กระทรวงอตุสาหกรรม               -                 -             5.0684         20.6564         25.7248 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม               -                 -             5.0684           4.5564           9.6248 

- โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

  ภาคตะวนัออก

              -                 -             5.0684           4.5564           9.6248 
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท

2. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม               -                 -                 -           16.1000         16.1000 

- โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

  ภาคตะวนัออก

              -                 -                 -           11.6000         11.6000 

- โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

  ภาคตะวนัออก

              -                 -                 -             4.5000           4.5000 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม               -           30.0000        220.0189               -          250.0189 

1. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน               -                 -             1.2317               -             1.2317 

- โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

  ภาคตะวนัออก

              -                 -             1.2317               -             1.2317 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์               -                 -           39.0000               -           39.0000 

- โครงการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม เมอืงสาคญั

  และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

              -                 -           39.0000               -           39.0000 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี               -           30.0000           5.0000               -           35.0000 

- โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

  ภาคตะวนัออก

              -           30.0000           5.0000               -           35.0000 

4. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)               -                 -             2.0291               -             2.0291 

- โครงการพฒันาเกษตรปลอดภยัและเพิม่มลูค่า               -                 -             2.0291               -             2.0291 

5. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ               -                 -           15.5299               -           15.5299 

- โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

  ภาคตะวนัออก

              -                 -           15.5299               -           15.5299 

6. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์               -                 -           38.8383               -           38.8383 

- โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

  ภาคตะวนัออก

              -                 -           38.8383               -           38.8383 

7. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั               -                 -          110.3899               -          110.3899 

- โครงการการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

  ภาคตะวนัออก

              -                 -          110.3899               -          110.3899 

8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ               -                 -             8.0000               -             8.0000 

- โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

  ภาคตะวนัออก

              -                 -             8.0000               -             8.0000 

รฐัวิสาหกจิ               -          411.0580               -                 -          411.0580 

1. การประปาส่วนภมูภิาค               -          411.0580               -                 -          411.0580 

- โครงการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม เมอืงสาํคญั

  และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

              -           64.5000               -                 -           64.5000 

- โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก

  ดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

              -          253.5580               -                 -          253.5580 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา 

  วฒันธรรม และอารยธรรม

              -           93.0000               -                 -           93.0000 
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

รวมทัง้สิ้น 2,434.0684      

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคณุภาพ

ชีวติดข้ึีน

      2,434.0684 

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น)

แนวทางการดาํเนินงาน : 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ         994.2560 

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก         190.1787 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ         174.2282 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกพื้นที่

ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

        174.2282 

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี           12.5000 

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน)

          12.5000 

กิจกรรม : จดัเก็บขอ้มลูดา้นไมซข์องจงัหวดัชลบรุี           12.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ/กระบวนการในการจดัเก็บขอ้มลูสถติอิุตสาหกรรม

ไมซใ์นจงัหวดัชลบรุี

 ระบบ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ/กระบวนการฯ เป็นทีย่อมรบัจากผูใ้ชข้อ้มลู

และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง

 รอ้ยละ 85

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม         157.2282 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์           38.8383 

กิจกรรม : พฒันาระบบสรา้งเสริมขดีความสามารถของอุตสาหกรรม

เพือ่สนบัสนุนการพฒันาภาคตะวนัออกเป็นฐานเศรษฐกิจช ัน้นาํของเอเชีย

          38.8383 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูท้ีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ  คน 100

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ            8.0000 

กิจกรรม : ผลติและพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมยอ้นรอย

ของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

           8.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนบคุลากรในภาคอุตสาหกกรรม

และอาชีวศึกษาไดร้บัการพฒันาสมรรถนะดา้นระบบราง

 คน 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี

ไดร้บัการฝึกอบรมในแขนงวชิาวศิวกรรมการซ่อมบาํรุงระบบราง

 คน 15

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของบคุลากรในภาคอุตสาหกรรม

ไดร้บัการพฒันาทกัษะ (reskill) ใหสู้งขึ้นและสามารถ

รองรบัการปฏบิตังิานและสรา้งนวตักรรมดา้นระบบราง

 รอ้ยละ 80

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

2. เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั         110.3899 

กิจกรรม : การพฒันาพื้นทีภ่าคตะวนัออก         110.3899 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการ  โครงการ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาหรือยกระดบั  พื้นที่ 1

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม            4.5000 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม            4.5000 

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพและยกระดบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม            4.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจทีไ่ดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้น

เฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME และผูป้ระกอบการ ไดร้บัการพฒันาประสทิธิภาพ

ในการประกอบธุรกิจ

 กิจการ/คน/

กลุม่

20/50/1

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิ่มและนวตักรรม           15.9505 

กลุม่กิจกรรม : สรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรมพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก

          15.9505 

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ           15.9505 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           15.9505 

กิจกรรม : ผลติและพฒันาอาชีพกาํลงัคนสู่อุตสาหกรรม S-Curve และ 

New S-Curve

          15.9505 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมทีไ่ดร้บัการพฒันา

ใหม้ทีกัษะดา้นหอ้งเรียนเสมอืนจริงอย่างถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

 คน 120

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมทีไ่ดร้บัการพฒันา

ใหม้ทีกัษะดา้นงานบาํรุงรกัษาเครื่องยนต ์เรือ เจท็สกีและระบบไฟฟ้า

 คน 120

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมทีไ่ดร้บัการพฒันา

ใหม้ศีกัยภาพแรงงานสาขาเฉพาะทาง AIRCRAFT STRUCTURAL 

REPAIR

 คน 60

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมทีไ่ดร้บัการพฒันาสมรรถนะ

ดา้นการตรวจและซ่อมบาํรุงรางรถไฟความเร็วสูงตามมาตรฐานสากล

 คน 120

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมทีไ่ดร้บัการพฒันา

ใหม้ทีกัษะดา้นการใหบ้ริการในโรงแรมและการจดับริการ

งานแม่บา้นอย่างถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

 คน 120
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม เมอืงสาํคญั และเมอืงน่าอยู่

ภาคตะวนัออก

        416.2188 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน         416.2188 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกพื้นทีเ่มอืง

อุตสาหกรรม เมอืงสาํคญั และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

        416.2188 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           39.0000 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์           39.0000 

กิจกรรม : พฒันาทกัษะผูเ้รียนใหม้ทีกัษะดา้นภาษา การใชเ้ทคโนโลยดีว้ย

การศึกษาเชิงประสบการณ์

          12.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนหลกัสูตรพฒันาดา้นภาษาและเทคโนโลยี  หลกัสูตร 20

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูร่้วมโครงการมศีกัยภาพตรงตามความตอ้งการ

ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตรงตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงานในภาคตะวนัออก

 รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่าํหนด  รอ้ยละ 80

กิจกรรม : พฒันาสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก

          15.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโรงเรียนตน้แบบการจดัการศึกษา  โรงเรียน 50

ตวัชี้วดักิจกรรม : โรงเรียนตน้แบบมคีวามพรอ้มรองรบัการพฒันา

ในพื้นทีภ่าคตะวนัออก

 รอ้ยละ 75

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           12.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนฐานขอ้มลู  ฐานขอ้มลู 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนและผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่ 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

 รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         291.5588 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่         291.5588 

กิจกรรม : พฒันาโครงข่ายความเชื่อมโยงดา้นการคมนาคมขนส่ง

ใหเ้อื้อประโยชนต่์อการพฒันาอุตสาหกรรมและเมอืงในอนาคต

        291.5588 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการลงทนุภาครฐัและเอกชนในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           21.1600 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           21.1600 

กิจกรรม : พฒันาระบบบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุขฉุกเฉิน

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก ใหม้ปีระสทิธิภาพ รองรบัการพฒันาแหลง่

ท่องเทีย่ว ภาคตะวนัออก

          21.1600 

ตวัชี้วดักิจกรรม : หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นทีภ่าคตะวนัออก 

มรีะบบบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุขฉุกเฉิน ไดต้ามเกณฑ์

มาตรฐานกาํหนด

 แห่ง 2

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ           64.5000 

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค           64.5000 

กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ (ภาคตะวนัออก)-

เมอืงอุตสาหกรรม

          64.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้  แห่ง 3

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออกดา้น

อตุสาหกรรมการคา้และการลงทนุ

        387.8585 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ         383.4060 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ชายแดนภาคตะวนัออก

        383.4060 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         129.8480 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง           80.0000 

กิจกรรม : พฒันาเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษชายแดนอรญัประเทศ

จงัหวดัสระแกว้ ใหเ้ป็นประตูและศูนยก์ลางทางการคา้ การท่องเทีย่ว

และการลงทนุ

          80.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด

100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           49.8480 

กิจกรรม : โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ชายแดนภาคตะวนัออกดา้นอุตสาหกรรมการคา้และการลงทนุ

          49.8480 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางทีป่รบัปรุง  รายการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่

เศรษฐกิจไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

231



 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ         253.5580 

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค         253.5580 

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร(ภาคตะวนัออก)-

ชายแดนตะวนัออก

        180.7600 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา

และอาคาร

 แห่ง 5

กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ (ภาคตะวนัออก)-

ชายแดนตะวนัออก

          72.7980 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้  แห่ง 4

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิ่มและนวตักรรม            4.4525 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาระบบบริการพื้นทีเ่ศรษฐกิจชายแดนภาคตะวนัออก            4.4525 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            4.4525 

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร            4.4525 

กิจกรรม : พฒันาด่านสนิคา้เกษตร (ด่านจนัทบรุี)            4.4525 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนด่านตรวจพชืทีไ่ดร้บัการพฒันา (ด่านจนัทบรุี)  แห่ง 1

แนวทางการดาํเนินงาน : 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร           89.5613 

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก           89.5613 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ           29.1048 

กลุม่กิจกรรม : พฒันากระบวนการผลติดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก           29.1048 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           17.5590 

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ           15.5299 

กิจกรรม : ยกระดบัแปลงใหญ่ผูป้ระกอบการสตัวน์ํา้ดว้ยระบบ

ตดิตามแจง้เตอืนสภาพบอ่เพาะเลี้ยงท ัง้ทางกายภาพ เคม ีและชีวภาพ

          15.5299 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการในห่วงโซ่คุณค่าใน

ภาคตะวนัออกทีน่าํเทคโนโลยไีปใช ้

 ราย 12

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)            2.0291 

กิจกรรม : การลดการใชส้ารเคมเีกษตรและเพิม่ผลผลติขา้ว            2.0291 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนชุมชน/ทอ้งถิน่ที ่วทน. เขา้ไปช่วยพฒันา  ราย 4
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           11.5458 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร           11.5458 

กิจกรรม : เพิม่มลูค่าผลผลติไมผ้ลในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก (EEC)

          11.5458 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการพฒันาความรู ้

และศกัยภาพในการเพิม่มลูค่าผลผลติตามฤดูกาล

 ราย 1,000

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป           57.4565 

กลุม่กิจกรรม : พฒันากระบวนการแปรรูปดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก           57.4565 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           36.2317 

หน่วยงาน : สถาบนัวทิยาลยัชุมชน            1.2317 

กิจกรรม : การพฒันาตน้แบบนวตักรรมอาหารและสนิคา้เกษตร            1.2317 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนตน้แบบนวตักรรมอาหารและสนิคา้เกษตร  ตน้แบบ 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูร้บับริการดา้นการผลติสนิคา้ทางการเกษตร

ภาคตะวนัออก

 คน 1,320

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี           35.0000 

กิจกรรม : ขยายผลศูนยท์ดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารสู่การวจิยัและ

พฒันานวตักรรมสนิคา้เกษตรและอาหารชี้นาํภาคตะวนัออก

          35.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มศูีนยย์กระดบัคุณภาพอาหารปลอดภยัมาตรฐานสากล 

(Codex) supply chain ใหเ้กิด Value chain ในยุคแข่งขนัแบบไร ้

ขดีจาํกดั

 ศูนย์ 1

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม           21.2248 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม            9.6248 

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่

ภาคตะวนัออก

           9.6248 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์ไดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 25

ตวัชี้วดักิจกรรม : บคุลากรไดร้บัการพฒันา  คน 840
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม           11.6000 

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพและการยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร           11.6000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจทีไ่ดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้น

เฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME และผูป้ระกอบการ ไดร้บัการพฒันาประสทิธิภาพ

ในการประกอบธุรกิจ

 กิจการ/คน/

กลุม่

20/140/1

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด            3.0000 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก            3.0000 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            3.0000 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            3.0000 

กิจกรรม : ขยายตลาดผลไมค้รบวงจร            3.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 5

แนวทางการดาํเนินงาน : 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร         497.4534 

ตวัชี้วดัที ่1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบริการเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรม

และอารยธรรม

        497.4534 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว         466.5302 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวก

ดา้นการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรมภาคตะวนัออก

        466.5302 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         215.0000 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง         215.0000 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูและปรบัปรุงการพฒันาการท่องเทีย่วในจงัหวดันครนายก 

ฉะเชิงเทรา จนัทบรุี และตราด ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ

        160.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 2

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูและอนุรกัษก์ารท่องเทีย่วในจงัหวดัปราจนีบรุี

และสระแกว้ ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วอารยธรรมขอม

          55.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           35.5159 

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           35.5159 

กิจกรรม : ท่องเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคตะวนัออก)           35.5159 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์  แห่ง 14

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน และผูป้ระกอบการมรีายไดจ้ากใหบ้ริการ

ท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         109.1143 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           13.4200 

กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์และอารยธรรมขอม 

ภาคตะวนัออก

          13.4200 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์และอารยธรรมขอมภาคตะวนัออก

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพ

และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่           95.6943 

กิจกรรม : ปรบัปรุงและอนุรกัษก์ารพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว           95.6943 

ตวัชี้วดักิจกรรม : สดัส่วนรายไดข้องประชากรในพื้นทีอ่งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่เป้าหมายเพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม           13.9000 

หน่วยงาน : กรมศิลปากร           13.9000 

กิจกรรม : พฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์และอารยธรรมขอม

ภาคตะวนัออก

          13.9000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการพฒันา

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

 แห่ง 3

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ           93.0000 

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค           93.0000 

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคตะวนัออก)           93.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย  แห่ง 1

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการ

ท่องเที่ยว

          24.9843 

กลุม่กิจกรรม : สรา้งมลูค่าเพิม่ดา้นการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนาวฒันธรรม และ

อารยธรรมภาคตะวนัออก

          24.9843 

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           24.9843 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           24.9843 
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กิจกรรม : พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร ภาคตะวนัออก           24.9843 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เมอืงสมนุไพรตน้แบบ (Herbal City) ในพื้นที่

ภาคตะวนัออก ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด

 แห่ง 1

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยว            5.9389 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดดา้นการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม 

และอารยธรรมภาคตะวนัออก

           5.9389 

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม            5.9389 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม            5.9389 

กิจกรรม : พฒันาและยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

(ภาคตะวนัออก)

           5.9389 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชุมชน/เครือข่ายทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมรีายไดเ้พิม่ขึ้น  รอ้ยละ 100

แนวทางการดาํเนินงาน : 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม         852.7977 

ตวัชี้วดัที ่1 : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1

กลุ่มโครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม         852.7977 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม         745.9565 

กลุม่กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก         745.9565 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         685.3919 

หน่วยงาน : กรมชลประทาน         685.3919 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ภาคตะวนัออก

        685.3919 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตรเก็บกกัทีเ่พิม่ขึ้น  ลา้น ลบ.ม. 0.5

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  ไร่ 2100

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           24.4670 

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้           24.4670 

กิจกรรม : ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก            3.2558 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่า

มสี่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า

 หมู่บา้น 30

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก           12.2496 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จดัทาํแนวกนัไฟเพือ่การป้องกนัรกัษาป่าในพื้นทีเ่ป้าหมาย  กิโลเมตร 50

กิจกรรม : อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วมภาคตะวนัออก            8.9616 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า 

(รสทป.) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเพิม่ขึ้น

 เครือข่าย 9

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในชุมชนไดร้บัการส่งเสริมใหม้สี่วนร่วม

ในการบริหารจดัการป่าชุมชน

 ป่าชุมชน 10

236



 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           36.0976 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           36.0976 

กิจกรรม : ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคตะวนัออก           36.0976 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีช่ายฝัง่ทีไ่ดร้บัการป้องกนัการกดัเซาะจากการ

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล

 แห่ง 6

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพ

และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม           90.9468 

กลุม่กิจกรรม : ป้องกนัและบาํรุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ภาคตะวนัออก

          90.9468 

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           36.0000 

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่           36.0000 

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่(ภาคตะวนัออก)           36.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีช่ายฝัง่ไดร้บัผลกระทบจากการกดัเซาะ

ไดร้บัการบริหารจดัการ

 พื้นที่ 1

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           54.9468 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่           54.9468 

กิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการรวบรวม ขนยา้ย 

และกาํจดัขยะใหม้ปีระสทิธิภาพ

          54.9468 

ตวัชี้วดักิจกรรม : สดัส่วนปริมาณขยะมลูฝอยทีถ่กูกาํจดัอย่างถกูตอ้ง

และนาํกลบัมาใชใ้หม่

 รอ้ยละ 75

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          15.8944 

กลุม่กิจกรรม : ดูแล ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก

          15.8944 

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           15.8944 

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่            0.7725 

กิจกรรม : เสริมสรา้งความสมบูรณข์องทรพัยากรและระบบนิเวศ

ป่าชายเลน เพือ่พฒันาฐานการสรา้งรายไดแ้ละสนบัสนุนบริการ

การท่องเทีย่ว (ภาคตะวนัออก)

           0.7725 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในทอ้งถิน่มคีวามรู ้และทกัษะในการอนุรกัษ์

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรป่าชายเลนเพือ่ร่วมเป็นอาสาสมคัร

พทิกัษท์รพัยากรป่าชายเลนเพิม่ขึ้น

 คน 700
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ  

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           15.1219 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคตะวนัออก)           13.0790 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูเพิม่ขึ้น  ไร่ 300

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูมอีตัราการรอดตาย

อยู่ในเกณฑท์ีก่าํหนด

 รอ้ยละ 80

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัสตัวป่์า 

(ภาคตะวนัออก)

           2.0429 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงทุ่งหญา้สาํหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า  ไร่ 1,370

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงแหลง่นํา้สาํหรบัสตัวป่์า  แหลง่ 2
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บาท

บาท

38.1005          190.1787      17.6000        19.3600      21.2960        

                -          12.5000              -               -                 -   

                -          12.5000              -               -                 -   

                -          12.5000              -               -                 -   

          38.1005       157.2282              -               -                 -   

          38.1005        38.8383              -               -                 -   

          38.1005        38.8383              -               -                 -   

                -            8.0000              -               -                 -   

                -            8.0000              -               -                 -   

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก                     190,178,700 

- ผลติและพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรม

  ยอ้นรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

  ระบบขนส่งทางราง

             8.0000 

2.2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

พระนครเหนือ

             8.0000 

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

          195.3287 

2.1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์             76.9388 

286.5352           

            12.5000 

            12.5000 

            12.5000 

- พฒันาระบบสรา้งเสริมขดีความสามารถ

  ของอุตสาหกรรมเพือ่สนบัสนุนการพฒันา

  ภาคตะวนัออกเป็นฐานเศรษฐกิจช ัน้นาํ

  ของเอเชีย

            76.9388 

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชุม

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

- จดัเก็บขอ้มลูดา้นไมซข์องจงัหวดัชลบรุี

รวมทัง้สิ้น

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รวม

3. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

(1) วตัถปุระสงค์

หน่วย : ลา้นบาท

เพือ่ยกระดบัการพฒันากลุม่อุตสาหกรรมในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกใหเ้ป็นกลุม่อุตสาหกรรม

สาํหรบักิจกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่ง

ใหม้ปีระสทิธิภาพ ทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล รวมท ัง้ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา และอาํนวยความสะดวก

เพือ่ดงึดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

5 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 286,535,200

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
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งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม

                -         110.3899              -               -                 -   

                -         110.3899              -               -                 -   

                -          15.9505              -               -                 -   

                -          15.9505              -               -                 -   

                -          15.9505              -               -                 -   

                -            4.5000        17.6000       19.3600         21.2960 

                -            4.5000        17.6000       19.3600         21.2960 

                -            4.5000        17.6000       19.3600         21.2960 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

4.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม             62.7560 

- พฒันาศกัยภาพและยกระดบัเทคโนโลยี

  อุตสาหกรรม

            62.7560 

- ผลติและพฒันาอาชีพกาํลงัคนสู่

  อุตสาหกรรม S-Curve และ 

  New S-Curve

            15.9505 

4. กระทรวงอตุสาหกรรม             62.7560 

- การพฒันาพื้นทีภ่าคตะวนัออก           110.3899 

3. กระทรวงศึกษาธิการ             15.9505 

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             15.9505 

2.3 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบงั

          110.3899 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

12,500,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,500,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,500,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 12,500,000             บาท

38,838,300             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 38,838,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 38,838,300             บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 38,838,300             บาท

(1) ชดุวเิคราะหส์ารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOCs) ในตวัอย่างทางสิง่แวดลอ้ม 

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 5,000,000               บาท

(2) ชดุวเิคราะหป์รมิาณประจบุวกและประจลุบ 

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 7,000,000               บาท

(3) ชดุวเิคราะหค่์าพลงังานความรอ้นในตวัอย่างทางสิง่แวดลอ้ม 

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,500,000               บาท

(4) ชดุวเิคราะหป์รมิาณซลัเฟอรใ์นตวัอย่างทางสิง่แวดลอ้ม 

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 6,430,400               บาท

(5) ชดุเครื่องมอืเพือ่การสอบเทยีบความยาว 

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,370,000               บาท

(6) ชดุเครื่องมอืเพือ่การสอบเทยีบอณุหภูม ิ

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 5,500,000               บาท

(7) ชดุพฒันาทกัษะการสอบเทยีบเครื่องมอืวดัทางไฟฟ้า 

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 3,733,000               บาท

(8) ชดุพฒันาทกัษะการสอบเทยีบเครื่องมอืวดัทางอณุหภูม ิ

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 6,124,000               บาท

(9) ชดุพฒันาทกัษะการสอบเทยีบเครื่องมอืวดัทางความดนั 

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,180,900               บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

กระทรวง : สาํนักนายกรฐัมนตรี

หน่วยงาน : สาํนักงานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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110,389,900            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 110,389,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 110,389,900            บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 94,000,000             บาท

(1) อปุกรณ์ปฏบิตักิารพฒันา AVR แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 14,010,300             บาท

(2) ระบบความจรงิเสมอืน ระดบัองคก์รขนาดใหญ่ แขวงลาดกระบงั 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 14,869,800             บาท

(3) ระบบแสดงผลงานของระบบความจรงิเสมอืน แขวงลาดกระบงั 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 18,302,200             บาท

(4) ระบบความจรงิเสมอืน ระดบัการศึกษา แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 14,819,600             บาท

(5) อปุกรณ์และเครื่องมอืดาํเนินงานภายใตศู้นย ์IDC แขวงลาดกระบงั 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 6,969,500               บาท

(6) ระบบนวตักรรม EON เทคโนโลยภีาพเสมอืน แขวงลาดกระบงั 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 25,028,600             บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 16,389,900             บาท

(1) งานปรบัปรุงพื้นทีร่องรบัศูนย ์IDC แขวงลาดกระบงั 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 16,389,900             บาท

8,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการผลติและพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมยอ้นรอย

ของชิ้นส่วนอตุสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 1 โครงการ 8,000,000               บาท

4,500,000              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 4,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

เขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 4,500,000               บาท

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม
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15,950,500             บาท

1. งบลงทนุ 11,328,100             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 11,328,100             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 11,328,100             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,328,100             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 703,700                 บาท

รวม 1 รายการ

(2) ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารโลจสิตกิส ์(หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ) วทิยาลยัเทคนิค

พทัยา ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 5,699,200               บาท

(3) ชดุปฏบิตักิารเชื่อมและซ่อมแซมระบบรางตามมาตรฐานสากล 

วทิยาลยัเทคนิคพทัยา ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,550,000               บาท

(4) ชดุครุภณัฑป์ฏบิตักิารงานแม่บา้น วทิยาลยัเทคนิคพทัยา ตาํบลนาเกลอื 

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,375,200               บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 4,622,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกจิกรรมผลติศกัยภาพและสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

ดา้นหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ (หอ้งปฏบิตักิารโลจสิตกิส)์ เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) 408,000                 บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกจิกรรมผลติและพฒันาบคุลากรดา้นงานบาํรุงรกัษา

เครื่องยนต ์เรอื เจท็สกแีละระบบไฟฟ้า 405,600                 บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกจิกรรมพฒันาศกัยภาพแรงงานสาขาเฉพาะทาง 

AIRCRAFT STRUCTURAL REPAIR 1,500,000               บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกจิกรรมฝึกอบรมทกัษะบคุลากรและพฒันาสมรรถนะ

ดา้นการตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรางรถไฟความเร็วสูง 1,260,000               บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกจิกรรมฝึกอบรมผูป้ฏบิตักิารงานแม่บา้นโรงแรม

เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 1,048,800               บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิม่และนวตักรรม 

กลุ่มกจิกรรม : สรา้งมูลค่าเพิม่และนวตักรรมพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงาน : สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บาท

บาท

-               416.2188      39.0000        39.0000      -              
                -          39.0000        39.0000       39.0000               -   

                -          39.0000        39.0000       39.0000               -   
                -          12.0000        12.0000       12.0000               -   

                -          15.0000        15.0000       15.0000               -   

                -          12.0000        12.0000       12.0000               -   
                -         291.5588              -               -                 -   
                -         291.5588              -               -                 -   
                -         291.5588              -               -                 -   

                -          21.1600              -               -                 -   
                -          21.1600              -               -                 -   
                -          21.1600              -               -                 -   - พฒันาระบบบริการการแพทย์

  และสาธารณสุขฉุกเฉินกลุม่จงัหวดั
  ภาคตะวนัออก ใหม้ปีระสทิธิภาพ 
  รองรบัการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว
  ภาคตะวนัออก

            21.1600 

- พฒันาโครงข่ายความเชื่อมโยงดา้นการ
  คมนาคมขนส่งใหเ้อื้อประโยชนต่์อการ
  พฒันาอุตสาหกรรม และเมอืงในอนาคต

          291.5588 

3. กระทรวงสาธารณสุข             21.1600 
3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข             21.1600 

- แกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ             36.0000 
2. กระทรวงมหาดไทย           291.5588 

2.1 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น           291.5588 

1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์           117.0000 
- พฒันาทกัษะผูเ้รียนใหม้ทีกัษะดา้นภาษา
  การใชเ้ทคโนโลยดีว้ยการศึกษาเชิง

            36.0000 

- พฒันาสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่รองรบั
  เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

            45.0000 

ปี 2565
ปี 2566 - 
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 494.2188           
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

          117.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ
กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม เมอืงสาํคญั และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก                     416,218,800 

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์
เพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืงสาํคญัของภาคใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
และสงัคมอย่างสมดุล

(2) สถานที่ดาํเนินการ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุี จงัหวดัตราด

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

(4 )วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 494,218,800

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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ปี 2565
ปี 2566 - 
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

                -          64.5000              -               -                 -   
                -          64.5000              -               -                 -   
                -          64.5000              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ 
  (ภาคตะวนัออก)-เมอืงอุตสาหกรรม

            64.5000 

4. รฐัวสิาหกจิ             64.5000 
4.1 การประปาส่วนภมูภิาค             64.5000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

39,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 39,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 12,000,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการพฒันาทกัษะผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะดา้นภาษา การใช ้

   เทคโนโลยดีว้ยการศึกษาเชงิประสบการณ์ 12,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการพฒันาสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่รองรบัเขตพฒันา

   เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 15,000,000             บาท

291,558,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,395,300             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 291,558,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,395,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 291,558,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,395,300             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 291,558,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,395,300             บาท

(1) ปรบัปรงุถนนสายพรประภานมิติ (ช่วงทางรถไฟ - ถนนหมายเลข 7) 

ระยะที ่2 (ตอนที ่3) เทศบาลเมอืงหนองปรอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี

1 สาย 23,803,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,644,800               บาท

(2) ปรบัปรงุถนนสายพรประภานมิติ (ช่วงทางรถไฟ - ถนนหมายเลข 7) 

ระยะที ่2 (ตอนที ่4) เทศบาลเมอืงหนองปรอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี

1 สาย 28,426,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,158,500               บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรม เมืองสาํคญั และเมืองน่าอยู่ภาคตะวนัออก

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกพื้นที่เมืองอตุสาหกรรม เมืองสาํคญั

และเมืองน่าอยู่ภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรม เมืองสาํคญั และเมืองน่าอยู่ภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น
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(3) ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. สายบา้นสาํนกัยาง (จดุตน้ไทร) เชื่อมจงัหวดัระยอง 

หมู่ที ่4 องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเขาไมแ้กว้ อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี

1 สาย 12,852,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,428,000               บาท

(4) ก่อสรา้งสะพานท่าเทยีบเรอืแหลมง ูหมู่ที ่3 ตาํบลท่าเทววงษ ์

เทศบาลตาํบลเกาะสชีงั อาํเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 48,600,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,400,000               บาท

(5) ก่อสรา้งปรบัปรงุถนนสายสุขมุวทิ - สวนนงนุช ส่วนที ่2 หมู่ที ่8 

ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีเทศบาลตาํบลเขาชจีรรย์

อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 สาย 12,600,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,400,000               บาท

(6) ปรบัปรงุภมูทิศันห์นองตะไกรใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม่ 

เทศบาลตาํบลตะเคยีนเตี้ย อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 42,215,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,690,600               บาท

(7) ก่อสรา้งสวนสาธารณะบรเิวณชายหาดบางพระ เทศบาลตาํบลบางพระ 

อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 59,796,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,644,000               บาท

(8) ก่อสรา้งพฒันาสวนสุขภาพ สวนสาธารณะ อาํเภอศรรีาชา 

เทศบาลเมอืงศรรีาชา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 63,265,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,029,400               บาท

21,160,000             บาท

1. งบลงทนุ 21,160,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,160,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 21,160,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 10,800,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 10,800,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 120 หน่วย)

1.1.1.2 ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 10,360,000             บาท

(1) รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี พรอ้มระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

ทางไกลและเครือ่งมอืตรวจหวัใจ สมอง และเครือ่งพยุงชพีช ัน้สูง

โรงพยาบาลบางละมงุ ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี2 คนั 10,360,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
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64,500,000             บาท

1. งบลงทนุ 64,500,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 64,500,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 64,500,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 64,500,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,500,000               บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ พื้นที ่ตาํบลดงนอ้ย อาํเภอราชสาสน์ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 45,000,000             บาท

(3) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ พื้นที ่ตาํบลดอนฉิมพล ี

อาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 11,000,000             บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค
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บาท

บาท

-               387.8585      -             -           -              
                -            4.4525              -               -                 -   
                -            4.4525              -               -                 -   
                -            4.4525              -               -                 -   
                -         129.8480              -               -                 -   
                -          80.0000              -               -                 -   
                -          80.0000              -               -                 -   

                -          49.8480              -               -                 -   
                -          49.8480              -               -                 -   - โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุน

  การพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกิจชายแดน
  ภาคตะวนัออกดา้นอุตสาหกรรมการคา้
  และการลงทนุ

            49.8480 

2.1 กรมทางหลวง             80.0000 
- พฒันาเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษชายแดน
  อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ใหเ้ป็นประตู
  และศูนยก์ลางทางการคา้ การท่องเทีย่ว
  และการลงทนุ

            80.0000 

2.2 กรมทางหลวงชนบท             49.8480 

1.1 กรมวชิาการเกษตร              4.4525 
- พฒันาด่านสนิคา้เกษตร (ด่านจนัทบรุี)              4.4525 

2. กระทรวงคมนาคม           129.8480 

ปี 2565
ปี 2566 - 
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 387.8585           
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              4.4525 

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นคมนาคม รองรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพือ่สนบัสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการคา้ชายแดน

(2) สถานที่ดาํเนินการ
จงัหวดัจนัทบรุี  จงัหวดัสระแกว้ 

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
1 ปี ( ปี 2563)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 387,858,500

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ
กลุ่มโครงการที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวก เพื่อพฒันาระบบบรกิาร
                    และส่งเสรมิการตลาดพื้นที่เศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก

                    387,858,500 

(1) วตัถปุระสงค์
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ปี 2565
ปี 2566 - 
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

                -         253.5580              -               -                 -   
                -         253.5580              -               -                 -   
                -         180.7600              -               -                 -   

                -          72.7980              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร
  (ภาคตะวนัออก)-ชายแดนตะวนัออก

          180.7600 

- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ 
  (ภาคตะวนัออก)-ชายแดนตะวนัออก

            72.7980 

3. รฐัวสิาหกจิ           253.5580 
3.1 การประปาส่วนภมูภิาค           253.5580 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

80,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 80,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 80,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 80,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 80,000,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วฒันานคร - โคคลาน จ.สระแกว้ 1 แห่ง 80,000,000             บาท

49,848,000             บาท

1. งบลงทนุ 49,848,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,848,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,848,000             บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 49,848,000             บาท

(1) งานบาํรงุถนนสาย สก.4058 แยก ทล.3259 - ทบัทมิสยาม 05 

อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 1 แห่ง 29,882,000             บาท

(2) งานบาํรงุถนนสาย สก.4084 แยก ทล.3395 - ทบัทมิสยาม 05 

อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 1 แห่ง 19,966,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออกดา้นอตุสาหกรรมการคา้

และการลงทนุ

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกพื้นที่เศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออกดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 

251



253,558,000            บาท

1. งบลงทนุ 253,558,000            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 253,558,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 253,558,000            บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 253,558,000            บาท

(1) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ พื้นที ่ตาํบลโขมง อาํเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบรุ ี 1 แห่ง 16,000,000             บาท

(2) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ พื้นทีช่ายหาดจา้วหลาว ตาํบลคลองขดุ 

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 18,000,000             บาท

(3) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ พื้นที ่ตาํบลวฒันานคร อาํเภอวฒันานคร

จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 16,191,000             บาท

(4) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ พื้นที ่ตาํบลหว้ยโจด อาํเภอวฒันานคร

จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 22,607,000             บาท

(5) ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพฒันาระบบประปารองรบัพื้นที่

เศรษฐกจิและการท่องเทีย่วเกาะชา้ง ตาํบลเกาะชา้ง อาํเภอเกาะชา้ง 

จงัหวดัตราด 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(6) งานวางท่อพรอ้มระบบผลติส่งเชื่อมโครงข่ายการจ่ายนํา้เพิม่ประสทิธภิาพ

การใหบ้รกิารประชาชนในพื้นที ่ตาํบลทบัไทร อาํเภอโป่งนํา้รอ้น 

จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท

(7) งานผลตินํา้ประปาเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชนในพื้นที ่

ตาํบลทรายขาว อาํเภอโป่งนํา้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 41,860,000             บาท

(8) งานก่อสรา้งระบบผลตินํา้ประปา บรเิวณสถานผีลตินํา้คลองขดุ 

และก่อสรา้งสถานสูีบนํา้ดบิคลองวงัโตนด ตาํบลโขมง อาํเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 42,700,000             บาท

(9) งานก่อสรา้งระบบผลตินํา้ประปา บรเิวณสถานผีลตินํา้หนองบวั

พรอ้มวางท่อใหแ้ก่ประชาชน ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 41,200,000             บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค
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4,452,500               บาท

1. งบลงทนุ 4,452,500               บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,452,500               บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,452,500               บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,452,500               บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 4,452,500               บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาระบบบรกิารพื้นที่เศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร
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บาท

บาท

22.7230          89.5613       152.1424      166.6073     470.9590       
                -          53.7907          7.0000        9.5000               -   

                -            1.2317          2.0000        2.0000               -   
                -            1.2317          2.0000        2.0000               -   

                -          35.0000              -               -                 -   
                -          35.0000              -               -                 -   

                -          15.5299              -               -                 -   

                -          15.5299              -               -                 -   

                -            2.0291          5.0000        7.5000               -   

                -            2.0291          5.0000        7.5000               -               14.5291 

1.4 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน)

- การลดการใชส้ารเคมเีกษตร
  และเพิม่ผลผลติขา้ว

1.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี             35.0000 

            15.5299 

            15.5299 

            14.5291 

- ขยายผลศูนยท์ดสอบสนิคา้เกษตร
  และอาหารสู่การวจิยัและพฒันา
  นวตักรรมสนิคา้เกษตรและอาหาร
  ชี้นาํภาคตะวนัออก

            35.0000 

1.3 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- ยกระดบัแปลงใหญ่ผูป้ระกอบการสตัวน์ํา้
  ดว้ยระบบตดิตามแจง้เตอืนสภาพบอ่เพาะ
  เลี้ยงท ัง้ทางกายภาพ เคม ีและชีวภาพ

            70.2907 

1.1 สถาบนัวทิยาลยัชุมชน              5.2317 
- การพฒันาตน้แบบนวตักรรมอาหาร
  และสนิคา้เกษตร

             5.2317 

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

901.9930           

ปี 2565
ปี 2566 - 
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร
กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก                       89,561,300 

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์
เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการผลติและการคา้ผลไมแ้ละสนิคา้เกษตรใหเ้ป็นมาตรฐาน
การผลติและการจาํหน่ายเพือ่การส่งออก

(2) สถานที่ดาํเนินการ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุี จงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุี จงัหวดันครนายก 
จงัหวดัสระแกว้

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
5 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 901,993,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

หน่วย : ลา้นบาท

          16.7878        11.5458        24.9492       25.9141        337.8590 
          16.7878        11.5458        24.9492       25.9141        337.8590 
          16.7878        11.5458        24.9492       25.9141        337.8590 

                -            3.0000              -               -                 -   
                -            3.0000              -               -                 -   
                -            3.0000              -               -                 -   
           5.9352        21.2248       120.1932     131.1932        133.1000 
           5.9352          9.6248        10.1932       10.1932               -   
           5.9352          9.6248        10.1932       10.1932               -   

                -          11.6000       110.0000     121.0000        133.1000 
                -          11.6000       110.0000     121.0000        133.1000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

4.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
- พฒันาศกัยภาพและการยกระดบั
  มาตรฐานสนิคา้เกษตร

            35.9464 

          375.7000 
          375.7000 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              3.0000 
- ขยายตลาดผลไมค้รบวงจร              3.0000 

4. กระทรวงอตุสาหกรรม
4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

- ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมเกษตร
  แปรรูปในพื้นทีภ่าคตะวนัออก

          417.0559 

          411.6464 
            35.9464 

2.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร
- เพิม่มลูค่าผลผลติไมผ้ลในพื้นที่
  เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

3. กระทรวงพาณิชย์              3.0000 

          417.0559 
          417.0559 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

2,029,100               บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,029,100               บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,029,100               บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,029,100               บาท

15,529,900             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,529,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,529,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 15,529,900             บาท

11,545,800             บาท

1. งบดาํเนินงาน 11,545,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,545,800             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,273,800               บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,300,000               บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,972,000               บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 800,000                 บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 1,200,000               บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน 

(ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั)

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : พฒันากระบวนการผลติดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการเกษตร
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1,231,700               บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,231,700               บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,231,700               บาท

1) โครงการการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปเพือ่เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร 1,231,700               บาท

35,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 30,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,000,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 30,000,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 30,000,000             บาท

(1) ครภุณัฑโ์ครงการขยายผลศูนยท์ดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารสู่การวจิยั

และพฒันานวตักรรมสนิคา้เกษตรและอาหารชี้นาํภาคตะวนัออก ตาํบลท่าชา้ง

อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 ชดุ 30,000,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000               บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000               บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการขยายผลศูนยท์ดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารสู่การวจิยัและ

พฒันานวตักรรมสนิคา้เกษตรและอาหารชี้นาํภาคตะวนัออก 5,000,000               บาท

9,624,800               บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,068,400               บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,068,400               บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานสากลในพื้นทีภ่าค

ตะวนัออก 2,784,200               บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็เครอืข่ายผลติและแปรรูปผลไมเ้กษตรอนิทรยี ์

เกษตรปลอดภยัครบวงจร 2,284,200               บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 4,556,400               บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งนวตักรรมอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป

สู่ตลาดโลกในพื้นทีภ่าคตะวนัออก 4,556,400               บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป

กลุ่มกจิกรรม : พฒันากระบวนการแปรรูปดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
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11,600,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 11,600,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร 11,600,000             บาท

3,000,000               บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000               บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดผลไมค้รบวงจร 3,000,000               บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิการตลาดดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
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บาท

บาท

72.8591          497.4534      304.4928      186.0000     -              
                -         215.0000              -               -                 -   
                -         215.0000              -               -                 -   
                -         160.0000              -               -                 -   

                -          55.0000              -               -                 -   

          40.8591        35.5159              -               -                 -   

          40.8591        35.5159              -               -                 -   

          40.8591        35.5159              -               -                 -   

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม

            76.3750 

2.1 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 
และพนัธุพ์ชื

            76.3750 

- ท่องเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ
  (ภาคตะวนัออก)

            76.3750 

1.1 กรมทางหลวง           215.0000 
- ฟ้ืนฟูและปรบัปรุงการพฒันาการ
  ท่องเทีย่วในจงัหวดันครนายก ฉะเชิงเทรา
  จนัทบรุี และตราดใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่ว
  เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ

          160.0000 

- ฟ้ืนฟูและอนุรกัษก์ารท่องเทีย่ว
  ในจงัหวดัปราจนีบรุีและสระแกว้
  ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วอารยธรรมขอม

            55.0000 

ปี 2565
ปี 2566 - 
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น
1. กระทรวงคมนาคม           215.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1,060.8053         

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร
กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรมและอารยธรรม                     497,453,400 

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์
เพือ่ฟ้ืนฟูและปรบัปรุงการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรมและอารยธรรม โดยฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเทีย่ว
พรอ้มปรบัปรุงสิง่อาํนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเทีย่ว สนิคา้และบริการใหไ้ดม้าตรฐานสากล

(2) สถานที่ดาํเนินการ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุี จงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุี จงัหวดันครนายก 
จงัหวดัสระแกว้

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
4 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 1,060,805,300

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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ปี 2565
ปี 2566 - 
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

          22.0000       109.1143        74.5800             -                 -   
          22.0000        13.4200        74.5800             -                 -   
          22.0000        13.4200        74.5800             -                 -   

                -          95.6943              -               -                 -   
                -          95.6943              -               -                 -   

          10.0000        19.8389              -               -                 -   
                -            5.9389              -               -                 -   
                -            5.9389              -               -                 -   

          10.0000        13.9000              -               -                 -   
          10.0000        13.9000              -               -                 -   

                -          24.9843        43.9128             -                 -   
                -          24.9843        43.9128             -                 -   
                -          24.9843        43.9128             -                 -   

                -          93.0000       186.0000     186.0000               -   
                -          93.0000       186.0000     186.0000               -   
                -          93.0000       186.0000     186.0000               -   

6. รฐัวสิาหกจิ           465.0000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

6.1 การประปาส่วนภมูภิาค           465.0000 
- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคตะวนัออก)           465.0000 

5. กระทรวงสาธารณสุข             68.8971 
5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข             68.8971 

- พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร
  ภาคตะวนัออก

            68.8971 

- พฒันาและยกระดบัการท่องเทีย่ว
  เชิงวฒันธรรม (ภาคตะวนัออก)

4.2 กรมศิลปากร             23.9000 
- พฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์
  และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก

            23.9000 

             5.9389 

            95.6943 
- ปรบัปรุงและอนุรกัษก์ารพฒันา
  แหลง่ท่องเทีย่ว

            95.6943 

4. กระทรวงวฒันธรรม
4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

            29.8389 
             5.9389 

3.2 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

3. กระทรวงมหาดไทย           205.6943 
3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           110.0000 

- ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์
  และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก

          110.0000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

215,000,000            บาท

1. งบลงทนุ 215,000,000            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 215,000,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 215,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 215,000,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจนีบรุ ี- ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 55,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคลา้ - แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 80,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน

และทางหลวงหมายเลข 3640 ตอน สนามชยัเขต - หว้ยนํา้ใส จ.ฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 80,000,000             บาท

35,515,900             บาท

1. งบลงทนุ 35,515,900             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 35,515,900             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 35,515,900             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,311,900             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,124,400             บาท

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่เรยีนรูท้างธรรมชาตเิขตหา้มลา่สตัวป่์า

คุง้กระเบน (ภาคตะวนัออก) จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 10,187,500             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,204,000               บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,204,000               บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน 

(ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั)

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น)

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรมและอารยธรรม

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรมภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรม

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
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13,420,000             บาท

1. งบลงทนุ 13,420,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 13,420,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 13,420,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,420,000             บาท

(1) โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ปรบัปรงุภมูทิศันโ์ดยรอบบรเิวณ

ศาลเจา้แม่เขาเกลอื ตาํบลทบัไทร อาํเภอโป่งนํา้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 13,420,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 110,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท

95,694,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,632,700             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 95,694,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,632,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 95,694,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,632,700             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 95,694,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,632,700             บาท

(1) ปรบัปรงุภมูทิศันช์ายฝัง่ทะเลสตัหบี เทศบาลเมอืงสตัหบี อาํเภอสตัหบี 

จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 27,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000               บาท

(2) ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เทศบาลเมอืงวงันํา้เยน็ อาํเภอวงันํา้เยน็ 

จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 68,694,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,632,700               บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น
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13,900,000             บาท

1. งบลงทนุ 13,900,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 13,900,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 13,900,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,900,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 13,900,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

93,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 93,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 93,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 93,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 93,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขานครนายก อาํเภอเมอืงนครนายก -

ปากพล ีจงัหวดันครนายก 1 แห่ง 93,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 620,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 155,000,000            บาท

เงนิงบประมาณ 465,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 93,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 186,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 62,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 186,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 62,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค
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24,984,300             บาท

1. งบลงทนุ 24,984,300             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,984,300             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,984,300             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,984,300             บาท

(1) อาคารคลงัยาและเวชภณัฑ ์เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้

พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 1,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกลา้

ตาํบลวดัใหม่ อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั 14,006,100             บาท

(2) อาคารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก เป็นอาคาร คสล.

4 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกลา้

ตาํบลวดัใหม่ อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั 10,978,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,891,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,912,800             บาท

5,938,900               บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,938,900               บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันา และยกระดบัชมุชนท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ถนนสายวฒันธรรม ในวถิบูีรพาสู่ความย ัง่ยนื 5,938,900               บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรมภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว 

กลุ่มกจิกรรม : สรา้งมูลค่าเพิ่มดา้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์ศาสนาวฒันธรรม และอารยธรรมภาคตะวนัออก 

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
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บาท

บาท

175.3308         852.7977      163.4039      36.0000      -              
                -         685.3919              -               -                 -   
                -         685.3919              -               -                 -   
                -         685.3919              -               -                 -   

          54.6228        76.3614              -               -                 -   

          14.8000        36.7725              -               -                 -   
          14.8000        36.0000              -               -                 -   

                -            0.7725              -               -                 -   

          28.6661        24.4670              -               -                 -   
           1.5718          3.2558              -               -                 -   

          14.4728        12.2496              -               -                 -   
          12.6215          8.9616              -               -                 -               21.5831 

             4.8276 
2.2 กรมป่าไม ้

- ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไม ้
  ภาคตะวนัออก
- ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก             26.7224 
- อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วม
  ภาคตะวนัออก

            53.1331 

2.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่             51.5725 
- แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่
  (ภาคตะวนัออก)

            50.8000 

- เสริมสรา้งความสมบูรณข์องทรพัยากร
  และระบบนิเวศป่าชายเลนเพือ่พฒันา
  ฐานการสรา้งรายไดแ้ละสนบัสนุน
  บริการการท่องเทีย่ว (ภาคตะวนัออก)

             0.7725 

          685.3919 
1.1 กรมชลประทาน

- ฟ้ืนฟู อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
  และสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม

          130.9842 

          685.3919 
          685.3919 

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1,227.5324         

ปี 2565
ปี 2566 - 
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม                     852,797,700 

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์
เพือ่ปกป้องและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามหลากหลาย อุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาต ิบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างบูรณาการและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของพื้นทีภ่ายใตก้ารมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน

(2) สถานที่ดาํเนินการ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุี จงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุี จงัหวดันครนายก 
จงัหวดัสระแกว้

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
4 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 1,227,532,400

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

หน่วย : ลา้นบาท

          11.1567        15.1219              -               -                 -   
          11.1567        13.0790              -               -                 -   
                -            2.0429              -               -                 -   

        120.7080        91.0444       163.4039       36.0000               -   
        120.7080        36.0976       163.4039       36.0000               -   
        120.7080        36.0976       163.4039       36.0000               -   

                -          54.9468              -               -                 -   
                -          54.9468              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

3.2 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น             54.9468 
- พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการรวบรวม 
  ขนยา้ย และกาํจดัขยะใหม้ปีระสทิธิภาพ

            54.9468 

3. กระทรวงมหาดไทย           411.1563 
3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           356.2095 

- ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่
  ภาคตะวนัออก

          356.2095 

2.3 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื             26.2786 
- ฟ้ืนฟ ูอนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคตะวนัออก)             24.2357 
- แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคน
  กบัสตัวป่์า (ภาคตะวนัออก)

             2.0429 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่

และคณุภาพชีวติดีข้ึน (ดา้นการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวติที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม)

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP เพิม่ขึ้น)

แนวทางการดาํเนินงาน : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดั : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1

กลุ่มโครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : ฟ้ืนฟ ูอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 685,391,900           บาท

1. งบลงทนุ 685,391,900           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 685,391,900           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 685,391,900           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 132,600,000           บาท

(1) อาคารบงัคบันํา้บา้นเขาซก 2 พรอ้มระบบกระจายนํา้ 

ขนาดเครือ่งสูบนํา้ 0.08 ลบ.ม./วนิาท ี2 เครือ่ง ระบบส่งนํา้ความยาว 

2,500 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 600 ไร่ โครงการชลประทานชลบรุ ี

ตาํบลเขาซก อาํเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรุี 45,000,000             บาท

(2) ฝายบา้นตรอกเกษร ความยาว 50.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลหนองบอน อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด 30,000,000             บาท

(3) อาคารบงัคบันํา้บา้นศาลาชา้งขา้ม ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร

จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลชากพง อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 20,000,000             บาท

(4) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ี

จาํนวน 2 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้บา้นย่านร ี(ย่านร ี3) 

ความยาว 4,251 เมตร ตาํบลย่านร ีอาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี 22,000,000             บาท

(5) สถานสูีบนํา้บา้นเตาเหลก็ จาํนวน 2 เครือ่ง ตาํบลพนมสารคาม 

อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 15,600,000             บาท

267



1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 552,791,900           บาท

(1) ขดุสระบา้นกองทหาร ปรมิาณนํา้เก็บกกั 0.236 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการชลประทานชลบรุ ีตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 25,000,000             บาท

(2) โครงการปรบัปรงุคลองชลประทานพานทอง เพือ่รองรบัระบบผนันํา้

จากคลองชลประทานพานทองไปยงัอ่างเก็บนํา้บางพระ ระยะทาง 8.200 กม. 

(งานต่อเนื่อง ปี 2560 -2564) ตาํบลบางนาง อาํเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบรุี 240,000,000           บาท

(3) ระบบระบายนํา้ตาํบลหนา้พระธาต ุพรอ้มขดุลอก ระยะที ่3 

โครงการชลประทานชลบรุ ีตาํบลหนา้พระธาต ุอาํเภอพนสันคิม 

จงัหวดัชลบรุี 50,000,000             บาท

(4) โครงการแกไ้ขปญัหานํา้ท่วมพื้นทีค่ลองทบัมา ความยาวรวม 2 ฝัง่ 

1,000 เมตร ตาํบลเนนิพระ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 119,791,900           บาท

(5) เพิม่ความจอุ่างเก็บนํา้หนองคอ้ ปรมิาณนํา้เก็บกกัเพิม่ขึ้น 2.00 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการชลประทานชลบรุ ีตาํบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 50,000,000             บาท

(6) ปตร.ปากคลอง 14 กม.0+000 ขนาดบานระบาย 5.50x6.00 เมตร 

จาํนวน 3 ช่อง โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษานครนายก ตาํบลโพธิ์แทน 

อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 68,000,000             บาท

24,467,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,234,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,234,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 2,199,800              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 424,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,470,400              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 1,025,600              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 427,000                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 637,200                บาท

(7) วสัดคุอมพวิเตอร์ 6,000                   บาท

(8) วสัดกุารเกษตร 44,800                  บาท

2. งบลงทนุ 15,582,200             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,582,200             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,582,200             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,582,200             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 15,582,200             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 9,288,050 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้
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3. งบเงนิอดุหนุน 2,650,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,650,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 2,200,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,200,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัปราจนีบรุ ี2 เครอืข่าย 100,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

3 เครอืข่าย 150,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัระยอง 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

5) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัจนัทบรุ ี2 เครอืข่าย 100,000                บาท

6) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัตราด 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

36,097,600             บาท

1. งบลงทนุ 36,097,600             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,097,600             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,097,600             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,097,600             บาท

(1) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลชายฝัง่อ่าวดงตาล หมู่ที ่2 

เทศบาลตาํบลเขตรอดุมศกัดิ์ อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี(ระยะ 2) 

ความยาว 800 เมตร  1 แห่ง 3,587,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,499,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 105,499,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,292,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,587,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,451,800             บาท

(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล ตาํบลแหลมกลดั อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัตราด (ระยะ 2)  ความยาว 255 เมตร 1 แห่ง 2,026,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,450,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 52,450,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,695,300             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,928,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,026,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,799,500             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณอ่าวคุง้กระเบน ตาํบลคลองขดุ 

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ี(ระยะ 2) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 4,632,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 74,800,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 74,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,994,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,458,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,632,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,714,700             บาท

(4) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณถนนเลยีบ

ชายฝัง่ทะเล บา้นปากนํา้แขมหนู ตาํบลตะกาดเงา้ อาํเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 530 เมตร  1 แห่ง 1,935,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,643,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 54,643,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,935,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,250,100             บาท

(5) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณหาดสวนสน 

หมู่ที ่1 ตาํบลแกลง อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

ความยาว 520 เมตร  1 แห่ง 5,916,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 47,490,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 47,490,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,860,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,916,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,187,800             บาท
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(6) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลบรเิวณชายฝัง่อ่าวดงตาล 

เทศบาลตาํบลเขตรอดุมศกัดิ์ อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี

(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 18,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 90,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

36,000,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 36,000,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 36,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 36,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 9,000 หน่วย)

54,946,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,105,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 54,946,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,105,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 54,946,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,105,200              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 54,946,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,105,200              บาท

(1) ปรบัปรงุโรงคดัแยกขยะและกาํจดัขยะมลูฝอย เทศบาลตาํบลเกาะชา้ง

อาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 1 แห่ง 54,946,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,105,200              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ฟ้ืนฟทุรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : ป้องกนัและบาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น
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772,500                บาท

1. งบดาํเนินงาน 772,500                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 772,500                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 772,500                บาท

15,121,900             บาท

1. งบดาํเนินงาน 291,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 291,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 291,000                บาท

2. งบลงทนุ 14,830,900             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,830,900             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,830,900             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,830,900             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,830,900             บาท

รวม 31 รายการ (รวม 1,748,172 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิ พฒันา การมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : ดูแล ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่
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รวมทัง้สิ้น        183.2002      5,586.0526        562.3088         62.8794      6,394.4410 

สาํนกันายกรฐัมนตรี               -                 -           15.0000               -           15.0000 

1. สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน)

              -                 -           15.0000               -           15.0000 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -           15.0000               -           15.0000 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา               -                 -             7.5500               -             7.5500 

1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว

อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

              -                 -             7.5500               -             7.5500 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่ว วถิชีีวติ

ลุม่นํา้โขง-เชิงกีฬา

              -                 -             1.6015               -             1.6015 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรม

อสีานใต ้

              -                 -             5.9485               -             5.9485 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         47.9514      3,098.2425           2.2000         13.8003      3,162.1942 

1. กรมชลประทาน               -        3,022.9125               -                 -        3,022.9125 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการนํา้เพือ่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -        3,022.9125               -                 -        3,022.9125 

2. กรมประมง           3.3819               -             1.0000               -             4.3819 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

 สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          3.3819               -             1.0000               -             4.3819 

3. กรมปศุสตัว ์           2.8000         31.8300               -                 -           34.6300 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเนื้อและโคนม

คุณภาพสูง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          2.8000         31.8300               -                 -           34.6300 

4. กรมพฒันาทีด่นิ         13.3900         43.5000               -                 -           56.8900 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

 สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

        13.3900         43.5000               -                 -           56.8900 

5. กรมส่งเสริมการเกษตร           4.1030               -                 -                 -             4.1030 

- โครงการส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตร

ไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

          4.1030               -                 -                 -             4.1030 

6. กรมการขา้ว         24.2765               -                 -                 -           24.2765 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

 สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

        24.2765               -                 -                 -           24.2765 

7. กรมหม่อนไหม               -                 -             1.2000         13.8003         15.0003 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล               -                 -             1.2000         13.8003         15.0003 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

1. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

หน่วย : ลา้นบาท
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวงคมนาคม               -        1,335.2328               -                 -        1,335.2328 

1. กรมทางหลวง               -          728.4000               -                 -          728.4000 

- โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่               -           40.0000               -                 -           40.0000 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ               -           25.0000               -                 -           25.0000 

- โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และ

พฒันาพื้นทีร่อบสถานีขนส่งระบบรางในเมอืงทีม่ศีกัยภาพ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -          533.4000               -                 -          533.4000 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามแนว

ชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -          130.0000               -                 -          130.0000 

2. กรมทางหลวงชนบท               -          185.5100               -                 -          185.5100 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง

 - เชิงกีฬา

              -           20.0000               -                 -           20.0000 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ               -           26.4000               -                 -           26.4000 

- โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และ

พฒันาพื้นทีร่อบสถานีขนส่งระบบรางในเมอืงทีม่ศีกัยภาพ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -           91.6600               -                 -           91.6600 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามแนว

ชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -           47.4500               -                 -           47.4500 

3. กรมท่าอากาศยาน               -          421.3228               -                 -          421.3228 

- โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และ

พฒันาพื้นทีร่อบสถานีขนส่งระบบรางในเมอืงทีม่ศีกัยภาพ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -          421.3228               -                 -          421.3228 
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม         16.0152        233.5765         49.8100           2.0000        301.4017 

1. กรมทรพัยากรธรณี               -           69.0000               -                 -           69.0000 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วยุคก่อน

ประวตัศิาสตร์

              -           69.0000               -                 -           69.0000 

2. กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           0.2064        103.3940           0.9600           2.0000        106.5604 

- โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

          0.2064         78.7163           0.9600           2.0000         81.8827 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ               -           24.6777               -                 -           24.6777 

3. กรมป่าไม ้         15.8088         61.1825         48.8500               -          125.8413 

- โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

        14.0888         20.2655         42.4000               -           76.7543 

- โครงการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          1.7200         40.9170           6.4500               -           49.0870 

กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม               -                 -           91.5675               -           91.5675 

1. สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั               -                 -           91.5675               -           91.5675 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ               -                 -           17.6835               -           17.6835 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามแนว

ชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -           54.7628               -           54.7628 

- โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่               -                 -           19.1212               -           19.1212 

กระทรวงพาณิชย์               -                 -             6.0426         25.4426         31.4852 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -           25.4426         25.4426 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

 สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -                 -             5.0008           5.0008 

- โครงการส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตร

ไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -                 -             1.7973           1.7973 

- โครงการส่งเสริมการผลติเศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ทีส่าํคญัของภาค 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -                 -             2.6071           2.6071 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง

 - เชิงกีฬา

              -                 -                 -             2.7363           2.7363 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามแนว

ชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -                 -             5.6218           5.6218 

- โครงการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -                 -             7.6793           7.6793 
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งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท

2. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

              -                 -             6.0426               -             6.0426 

- โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วอารยธรรม

อสีานใต ้

              -                 -             6.0426               -             6.0426 

กระทรวงมหาดไทย         78.2921        187.0223           9.9206               -          275.2350 

1. กรมการพฒันาชุมชน         78.2921           5.3995               -                 -           83.6916 

- โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

        46.8221               -                 -                 -           46.8221 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล         31.4700           5.3995               -                 -           36.8695 

2. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง               -          181.6228               -                 -          181.6228 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการนํา้เพือ่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -           21.0000               -                 -           21.0000 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วเชิงประเพณี

วฒันธรรม

              -           33.0098               -                 -           33.0098 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง

 - เชิงกีฬา

              -           30.4701               -                 -           30.4701 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามแนว

ชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -           31.0220               -                 -           31.0220 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ               -           66.1209               -                 -           66.1209 

3. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่               -                 -             9.9206               -             9.9206 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ               -                 -             9.9206               -             9.9206 

กระทรวงยุตธิรรม               -                 -                 -             1.7647           1.7647 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม               -                 -                 -             1.7647           1.7647 

- โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

              -                 -                 -             1.7647           1.7647 

กระทรวงวฒันธรรม               -           22.6200               -                 -           22.6200 

1. กรมศิลปากร               -           22.6200               -                 -           22.6200 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรม

อสีานใต ้

              -             9.0000               -                 -             9.0000 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วยุคก่อน

ประวตัศิาสตร์

              -           13.6200               -                 -           13.6200 

กระทรวงศึกษาธิการ               -                 -                 -             2.9028           2.9028 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               -                 -                 -             2.9028           2.9028 

- โครงการการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค               -                 -                 -             2.1352           2.1352 

- โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

              -                 -                 -             0.7676           0.7676 
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กระทรวงสาธารณสุข         40.9415        224.7590               -                 -          265.7005 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข         40.9415        200.0262               -                 -          240.9677 

- โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

              -           55.3762               -                 -           55.3762 

- โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธิ

ใบไมต้บัและมะเร็งท่อนํา้ดใีนพื้นทีเ่สีย่ง

        40.9415        140.2200               -                 -          181.1615 

- โครงการพฒันาโภชนาการแม่และเดก็               -             4.4300               -                 -             4.4300 

2. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก               -           24.7328               -                 -           24.7328 

- โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค               -           24.7328               -                 -           24.7328 

กระทรวงอตุสาหกรรม               -                 -             5.2616         16.9690         22.2306 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม               -                 -             5.2616           0.9690           6.2306 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากลภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -             5.2616               -             5.2616 

- โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพือ่การส่งออกสู่

ประเทศเพือ่นบา้น

              -                 -                 -             0.9690           0.9690 

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม               -                 -                 -           16.0000         16.0000 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วเชิงประเพณี

วฒันธรรม

              -                 -                 -           16.0000         16.0000 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม               -           82.1611        160.0389               -          242.2000 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

              -             2.8923               -                 -             2.8923 

- โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่               -             2.8923               -                 -             2.8923 

2. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี               -           62.3550               -                 -           62.3550 

- โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพือ่การส่งออกสู่

ประเทศเพือ่นบา้น

              -           62.3550               -                 -           62.3550 

3. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์               -             6.9138         20.4726               -           27.3864 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเนื้อและโคนม

คุณภาพสูง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -             6.9138         14.4726               -           21.3864 

- โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค               -                 -             6.0000               -             6.0000 

4. สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั               -                 -             2.0000               -             2.0000 

- โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

              -                 -             2.0000               -             2.0000 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร               -                 -           22.5400               -           22.5400 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -           22.5400               -           22.5400 

277



งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

งบรายจ่าย
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6. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี               -           10.0000           2.0000               -           12.0000 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -           10.0000           2.0000               -           12.0000 

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี               -                 -             5.0000               -             5.0000 

- โครงการส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตร

ไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -             5.0000               -             5.0000 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา               -                 -           17.5263               -           17.5263 

- โครงการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร               -                 -           17.5263               -           17.5263 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ               -                 -             5.0000               -             5.0000 

- โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

              -                 -             5.0000               -             5.0000 

10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน               -                 -           20.0000               -           20.0000 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล               -                 -           20.0000               -           20.0000 

11. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ               -                 -           10.5000               -           10.5000 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

 สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -           10.5000               -           10.5000 

12. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี               -                 -           55.0000               -           55.0000 

- โครงการส่งเสริมการผลติเศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ทีส่าํคญัของภาค

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -                 -           55.0000               -           55.0000 

รฐัวสิาหกจิ               -          402.4384               -                 -          402.4384 

1. การประปาส่วนภมูภิาค               -          402.4384               -                 -          402.4384 

- โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่               -          250.0884               -                 -          250.0884 

- โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และ

พฒันาพื้นทีร่อบสถานีขนส่งระบบรางในเมอืงทีม่ศีกัยภาพ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -           55.1780               -                 -           55.1780 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามแนว

ชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

              -           97.1720               -                 -           97.1720 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น               -                 -          214.9176               -          214.9176 

1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมกุดาหาร               -                 -           34.9176               -           34.9176 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ               -                 -           34.9176               -           34.9176 

2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลย               -                 -          180.0000               -          180.0000 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ               -                 -          180.0000               -          180.0000 
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รวมทัง้สิ้น 6,394.4410       

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคณุภาพ

ชีวติดข้ึีน

      6,394.4410 

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ       2,002.5547 

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ :  โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศ

เพื่อนบา้น

          63.3240 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ           62.3550 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่

พฒันา SMEs และ Startup

          62.3550 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           62.3550 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี           62.3550 

กิจกรรม : โครงการสรา้งศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการ Startup และ SME 

และสรา้งโรงงานตน้แบบแปรรูปสนิคา้ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2 (ส่วนการก่อสรา้งโรงงานตน้แบบ (Pilot Plant)

          62.3550 

ตวัชี้วดักิจกรรม : สามารถยกระดบั สรา้งมาตรฐานผลติภณัฑข์อง SMEs  รายการ 60

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิ่มและนวตักรรม            0.9690 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมสเีขยีวและการใชว้ตัถดุบิในพื้นทีใ่น

การผลติสนิคา้อุปโภค บริโภค

           0.9690 

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม            0.9690 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม            0.9690 

กิจกรรม : ส่งเสริมและสนบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และวสิาหกิจชุมชนในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           0.9690 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา  ราย 60

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑไ์ดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 40

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล         126.6714 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ           48.5863 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาเทคโนโลยแีละงานศึกษา วจิยัสรา้งนวตักรรมเพิม่มลูค่า           48.5863 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           42.5400 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร           22.5400 

กิจกรรม : พฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร            4.2595 

กิจกรรม : ยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงประเพณีวฒันธรรม            3.9510 

กิจกรรม : การพฒันาภาค และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ           14.3295 

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

2. เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน           20.0000 

กิจกรรม : ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้กลุม่ผา้ไหม ผา้ฝ้าย ผา้ยอ้มคราม 

และศูนยก์ลางแฟชัน่ในระดบัภมูภิาค

          20.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  คน 500

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            6.0463 

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม            6.0463 

กิจกรรม : เพิม่ประสทิธิภาพและคุณภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม            6.0463 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาดา้นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ไม่นอ้ยกวา่

 ราย 100

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิ่มและนวตักรรม           58.0935 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสนิคา้และยกระดบัผลติภณัฑใ์หม้ี

ความหลากหลายและทนัสมยั

          58.0935 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           12.0000 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี           12.0000 

กิจกรรม : สนบัสนุนการพฒันานวตักรรมเพือ่พฒันาภาค           12.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ศูนยป์ฏบิตักิารยกระดบัมาตรฐานผา้ทอพื้นเมอืงลุม่นํา้โขง  ศูนย์ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  คน 500

ตวัชี้วดักิจกรรม : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  ลา้นบาท 96.47

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            3.9624 

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม            3.9624 

กิจกรรม : นวตักรรมการผลติผา้ไหม ผา้ฝ้ายและบรรจภุณัฑ์            3.9624 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาดา้นคุณภาพเสน้ไหมและผา้ไหม

 ไม่นอ้ยกวา่

 ราย 300

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           36.8695 

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชุมชน           36.8695 

กิจกรรม : ส่งเสริมการผลติผา้ไหมและผา้พื้นเมอืง           29.8695 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา  กลุม่ 150

กิจกรรม : ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑก์ลุม่แปรรูปผา้ฝ้ายผา้ขาวมา้

ไทยสู่สากล

           7.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา  กลุม่ 100

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม            5.2616 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม            5.2616 

กิจกรรม : ส่งเสริมและเพิม่ศกัยภาพผา้ทออสีาน            5.2616 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑผ์า้ทออสีานไดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม : บคุลากร ไดร้บัการพฒันา  คน 800
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - การจดัจาํหน่ายและการตลาด           19.9916 

กลุม่กิจกรรม : สรา้งความเชื่อมโยงระหวา่งวสิาหกิจชุมชนและวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมกบัภาคอุตสาหกรรม

          19.9916 

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี           15.0000 

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)           15.0000 

กิจกรรม : สรา้งงานไมซท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัลกัษณแ์ละเชื่อมโยงวถิชีีวติ 

แหลง่ท่องเทีย่วในภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          15.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : งานสมัมนาและเจรจาธุรกิจในพื้นทีเ่ป้าหมาย  งาน 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความพงึพอใจของชุมชนพื้นทีเ่ป้าหมายจากกิจกรรมทีจ่ดัขึ้น  รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            4.9916 

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม            4.9916 

กิจกรรม : สรา้งเครือข่ายผูผ้ลติผูป้ระกอบการเชิงพาณิชย์            4.9916 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรและผูป้ระกอบการจาํหน่ายผา้ไหมภายใตโ้ครงการ 

ไม่นอ้ยกวา่

 เมตร 10,000

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่         312.1019 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน         292.9807 

กลุม่กิจกรรม : จดัระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทีม่คีุณภาพเพยีงพอต่อ

ความตอ้งการและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมอืง

        292.9807 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม            2.8923 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ

นวตักรรม

           2.8923 

กิจกรรม : จดัระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทีม่คีุณภาพ

เพยีงพอต่อความตอ้งการและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมอืง

           2.8923 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จการก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอุทยาน

วทิยาศาสตรภ์มูภิาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง

 รอ้ยละ 30

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           40.0000 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง           40.0000 

กิจกรรม : พฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่           40.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ         250.0884 

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค         250.0884 

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)         173.7944 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย  แห่ง 1
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-

ศูนยก์ลางจงัหวดั

          51.9940 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา

และอาคาร

 แห่ง 1

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-

ศูนยก์ลางจงัหวดั

          24.3000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงเสน้ท่อ  แห่ง 2

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัการใหบ้รกิารและนวตักรรม           19.1212 

กลุม่กิจกรรม : จดัระบบบริการสงัคมทีป่ลอดภยัและไดม้าตรฐาน           19.1212 

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม           19.1212 

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั           19.1212 

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะดา้นสุขภาพ และการแพทย ์ขอนแก่น           19.1212 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดระบบเชื่อมโยงขอ้มลูผูป่้วยฉุกเฉินทีส่ามารถใช ้

งานไดท้นัท่วงท ีอย่างนอ้ย

 หน่วยงาน 3

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค           32.8680 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ            2.1352 

กลุม่กิจกรรม : สนบัสนุนสถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัวจิยั ใหม้คีวามพรอ้มดา้น

โครงสรา้งพื้นฐานและบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

           2.1352 

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ            2.1352 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            2.1352 

กิจกรรม : ส่งเสริมเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การผลติและแปร

รูปการผลติยางพารา

           2.1352 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม หรือระบบเทคโนโลยี

การผลติและแปรรูปยางพารา ทีไ่ดร้บัการพฒันาขึ้นใหม่

 ชิ้นงาน 5

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมลูค่าเพิ่มและนวตักรรม           30.7328 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาผลติภณัฑต์น้แบบ           30.7328 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม            6.0000 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์            6.0000 

กิจกรรม : พฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค            6.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการบริการวชิาการ  คน 1,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความพงึพอใจของผูร้บับริการในกระบวนการใหบ้ริการ  รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           24.7328 

หน่วยงาน : กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก           24.7328 

กิจกรรม : โครงการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสวา่งแดนดนิ

ใหเ้ป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก จงัหวดัสกลนคร

          24.7328 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานบริการสาธารณสุขทีไ่ดร้บัการยกระดบั

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

 แห่ง 1
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบ

สถานีขนส่งระบบรางในเมอืงที่มศีกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

      1,101.5608 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน       1,101.5608 

กลุม่กิจกรรม : เร่งพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่

เชื่อมโยงภาคกบัพื้นทีเ่ศรษฐกิจหลกัภาคกลางและพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

(EEC)

      1,101.5608 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม       1,046.3828 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง         533.4000 

กิจกรรม : เร่งพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่ทีเ่ชื่อมโยงภาคกบั

พื้นทีเ่ศรษฐกิจหลกัภาคกลาง และพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

(EEC) ใหแ้ลว้เสร็จตามแผน

        143.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 7

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : เร่งพฒันาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาค 

ใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์

        390.4000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 28

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           91.6600 

กิจกรรม : โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

จากการพฒันาระบบคมนาคม

          91.6600 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางทีก่่อสรา้งหรือปรบัปรุง  รายการ 8

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน         421.3228 

กิจกรรม : พฒันาปจัจยัพื้นฐานโครงสรา้ง         421.3228 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ท่าอากาศยานไดร้บัการพฒันา  แห่ง 1

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ           55.1780 

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค           55.1780 

กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)           14.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้  แห่ง 1

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-

สรา้งความเขม้แขง็

          31.5300 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา

และอาคาร

 แห่ง 1
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-

สรา้งความเขม้แขง็

           9.6480 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงเสน้ท่อ  แห่ง 1

กลุ่มโครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน 

และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

        366.0286 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน         305.6440 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

และชายแดน

        305.6440 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         177.4500 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง         130.0000 

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน         130.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 5

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           47.4500 

กิจกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพานสนบัสนุนการสรา้งความเขม้แขง็ทาง

เศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ

          47.4500 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางทีก่่อสรา้ง  รายการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางสนบัสนุนการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจได ้

คุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           31.0220 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           31.0220 

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

และชายแดน

          31.0220 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานตาม

แนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกิจ

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ           97.1720 

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค           97.1720 

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-

ระเบยีงเศรษฐกิจ

          18.9620 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงเสน้ท่อ  แห่ง 2

กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-

สรา้งความเขม้แขง็

          78.2100 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้  แห่ง 3
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัการใหบ้รกิารและนวตักรรม           54.7628 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกและเชื่อมต่อระบบสารสนเทศใหม้ศีกัยภาพ           54.7628 

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม           54.7628 

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั           54.7628 

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะดา้นการจราจรและขนส่ง

ตะเขบ็ชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          54.7628 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกไ้ขปญัหาดา้นความปลอดภยั สามารถ

ป้องกนัและสรา้งความปลอดภยัดา้นชายแดนใน

 พื้นที่ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการพฒันาความม ัน่คง ความปลอดภยัของประชาชน/

ชุมชนในพื้นทีพ่ฒันา

 พื้นที่ 2

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิการตลาด            5.6218 

กลุม่กิจกรรม : สนบัสนุนการคา้การลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษและชายแดน            5.6218 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            5.6218 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            5.6218 

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการคา้การลงทนุตามแนวชายแดนและ

เชื่อมโยงระเบยีงเศรษฐกิจอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

           5.6218 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 8
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร         299.8656 

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้

สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

        101.0492 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ           91.0484 

กลุม่กิจกรรม : ปรบักระบวนการผลติใหอ้ยู่ภายใตม้าตรฐานเกษตรปลอดภยั           91.0484 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           10.5000 

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ           10.5000 

กิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่ยกระดบัการผลติ 

ในทุ่งกุลารอ้งไห ้

          10.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัองคค์วามรูแ้ละนาํไปใชป้ระโยชน์  ครอบครวั 2,000

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           80.5484 

หน่วยงาน : กรมการขา้ว           19.2765 

กิจกรรม : ส่งเสริมการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพชัน้เลศิ (ตน้ทาง)           19.2765 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีม่กีารบริหารจดัการการผลติขา้ว โดย

มกีารใชเ้ทคโนโลยทีีถ่กูตอ้งและเหมาะสมในการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพสูง

 ไร่ 30,000

หน่วยงาน : กรมประมง            4.3819 

กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาขา้วในพื้นทีผ่ลติขา้วหอมมะลิ            4.3819 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในนาขา้ว  ราย 500

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยสีามารถดาํเนินการ

เลี้ยงปลาในนาขา้วไดส้าํเร็จไม่นอ้ยกวา่

 รอ้ยละ 80

หน่วยงาน : กรมพฒันาทีด่นิ           56.8900 

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้           43.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการพฒันา

โครงสรา้งใหเ้หมาะสมต่อการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพสูงในทุ่งกุลารอ้งไห ้

 ไร่ 5,000

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้           13.3900 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการฟ้ืนฟูและ

ปรบัปรุงดนิใหเ้หมาะสมกบัการปลูกขา้วหอมมะลคิุณภาพสูง

 ไร่ 10,000

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป            5.0000 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์            5.0000 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            5.0000 

หน่วยงาน : กรมการขา้ว            5.0000 

กิจกรรม : ส่งเสริมการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพชัน้เลศิ (กลางทาง)            5.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีม่กีารบริหารจดัการการผลติขา้ว โดย

มกีารใชเ้ทคโนโลยทีีถ่กูตอ้งและเหมาะสมในการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพสูง

 ไร่ 30,000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด            5.0008 

กลุม่กิจกรรม : ยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรอนิทรียใ์หแ้ตกต่างจากสนิคา้เกษตร

ทีใ่ชส้ารเคมี

           5.0008 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            5.0008 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            5.0008 

กิจกรรม : ส่งเสริมและยกระดบัมลูค่าขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้(GI)            5.0008 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 8

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่

ตามศกัยภาพพื้นที่

          10.9003 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ            9.1030 

กลุม่กิจกรรม : สนบัสนุนการปรบัปรุงพฒันาพนัธุ ์และส่งเสริมการปลูกพชื

สมนุไพรสาํคญัใหม้ปีริมาณมากพอและมคีุณภาพตามระบบมาตรฐาน

           9.1030 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม            5.0000 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี            5.0000 

กิจกรรม : การเพิม่ศกัยภาพการผลติพชืสมนุไพรทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

พื้นทีใ่นจงัหวดัอุบลราชธานี

           5.0000 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            4.1030 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร            4.1030 

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพไมด้อกไมป้ระดบัครบวงจร            4.1030 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดความรูใ้นการส่งเสริม

การปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

(ไมด้อกไมป้ระดบั)

 ราย 425

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิการตลาด            1.7973 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์ละจดัต ัง้ตลาดกลาง            1.7973 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            1.7973 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            1.7973 

กิจกรรม : ส่งเสริมศกัยภาพดา้นการตลาดทเุรียน (GI) และผลติภณัฑ์

จากทเุรียน

           1.7973 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 6
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคณุภาพสูง           56.0164 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ           56.0164 

กลุม่กิจกรรม : สนบัสนุนการปรบัปรุงพนัธุ ์อาหารสตัวแ์ละพฒันาเทคโนโลยกีารเลี้ยง           56.0164 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           21.3864 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์           21.3864 

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการผลติโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง           21.3864 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบับริการและองคค์วามรู ้  คน 2,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับริการในกระบวนการใหบ้ริการ  รอ้ยละ 95

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           34.6300 

หน่วยงาน : กรมปศุสตัว ์           34.6300 

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการผลติปศุสตัวค์ุณภาพสูง           34.6300 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวใ์นพื้นทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือไดร้บัการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ

 ราย 200

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนศูนยบ์ริการพชือาหารสตัวใ์นพื้นทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

 แห่ง 2

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) 

ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ที่สาํคญัของภาค

          57.6071 

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป           55.0000 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัทาํผลติภณัฑต์น้แบบ           55.0000 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           55.0000 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี           55.0000 

กิจกรรม : ยกระดบัเมอืงนวตักรรมอาหารภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโครงการ 

Northeastern Food Innopolis

          55.0000 

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด            2.6071 

กลุม่กิจกรรม : สรา้งความเชื่อมโยงสถาบนัการศึกษา และภาคเอกชนเพือ่พฒันา

เครือข่ายของอุตสาหกรรมในลกัษณะคลสัเตอร์

           2.6071 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            2.6071 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            2.6071 

กิจกรรม : พฒันาและส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และอาหารครบวงจร

           2.6071 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพไม่นอ้ยกวา่

 ราย 60
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร           74.2926 

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป           66.6133 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาความเขม้แขง็ของเกษตรกรรุ่นใหม่ สถาบนัเกษตรกร และ

เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน สหกรณก์ารเกษตร

          66.6133 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           17.5263 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา           17.5263 

กิจกรรม : พฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร           17.5263 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ  คน 1,500

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           49.0870 

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้           49.0870 

กิจกรรม : พฒันาอาชีพและรายไดเ้กษตรกร           49.0870 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าไมท้ีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟู  ไร่ 6,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าเศรษฐกิจทีเ่พิม่ขึ้น  ไร่ 4,300

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด            7.6793 

กลุม่กิจกรรม : สนบัสนุนการรวมกลุม่เกษตรกร            7.6793 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            7.6793 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            7.6793 

กิจกรรม : ส่งเสริมการรวมกลุม่และพฒันาเครือข่ายธุรกิจเกษตร

อนิทรียเ์พือ่สรา้งโอกาสทางการคา้

           6.0561 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 8

กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดสนิคา้เกษตรทีม่ศีกัยภาพ            1.6232 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 5

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร         592.1491 

ตวัชี้วดัที ่1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบริการเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม           49.0098 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว           33.0098 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่เชื่อมโยง

สู่แหลง่ท่องเทีย่ว (เชิงประเพณีวฒันธรรม)

          33.0098 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           33.0098 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           33.0098 

กิจกรรม : ยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงประเพณีวฒันธรรม           33.0098 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบั

การท่องเทีย่วเชิงประเพณีวฒันธรรม

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว           16.0000 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมบคุลากร เรียนรูน้วตักรรมเพือ่พฒันาสนิคา้/ของทีร่ะลกึ

ของแหลง่ท่องเทีย่ว และพฒันาสนิคา้ OTOP (เชิงประเพณีวฒันธรรม)

          16.0000 

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม           16.0000 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม           16.0000 

กิจกรรม : เพิม่มลูค่าผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ภายใตอ้ตัลกัษณจ์งัหวดั           16.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูท้ีไ่ดร้บัการพฒันามรีายไดห้รือมลูค่า

ผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจชุมชนไดร้บัการพฒันา

ผลติภณัฑ์

 กลุม่/ผลติภณัฑ์ 4/200

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต้           20.9911 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว            9.0000 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่เชื่อมโยง

สู่แหลง่ท่องเทีย่ว (อารยธรรมอสีานใต)้

           9.0000 

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม            9.0000 

หน่วยงาน : กรมศิลปากร            9.0000 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรม

เพือ่เชื่อมโยงการท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสีานใต)้

           9.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการพฒันาเพือ่

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

 แห่ง 1

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว           11.9911 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมบคุลากร เรียนรูน้วตักรรมเพือ่พฒันาสนิคา้/ของทีร่ะลกึ

ของแหลง่ท่องเทีย่ว และพฒันาสนิคา้ OTOP (อารยธรรมอสีานใต)้

           6.0426 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            6.0426 

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

           6.0426 

กิจกรรม : การพฒันาเครื่องประดบัเอกลกัษณท์างวฒันธรรมของชนเผ่า            6.0426 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  สรา้งคอลเลคช ัน่ผลติภณัฑท์ีส่ะทอ้นเอกลกัษณ์

ของชนเผ่า อย่างนอ้ย

 ชุด 5

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูท้ีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมโครงพฒันาเครื่องประดบั

เอกลกัษณท์างวฒันธรรมของชนเผ่า มรีายไดเ้พิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่

 รอ้ยละ 3

กระทรวง : กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา            5.9485 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื

(องคก์ารมหาชน)

           5.9485 

กิจกรรม : พฒันาตน้แบบแหลง่ท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนืตามเกณฑ ์GSTC            0.2985 

ตวัชี้วดักิจกรรม : องคค์วามรูต้น้แบบแหลง่ท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนืตาม

เกณฑ ์GSTC

 เรื่อง 1
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

กิจกรรม : พฒันามรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม (Intangible 

Cultural Heritage) ใหเ้ป็นกิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรคอ์ารยธรรม

อสีานใต ้

           3.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม (Intangible 

Cultural Heritage) ดา้นการท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

 เรื่อง 2

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันาภาคีเครือข่ายเพือ่พฒันาการท่องเทีย่ว

เชิงสรา้งสรรคใ์นเขตพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้

           2.6500 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือข่ายการท่องเทีย่วโดยชุมชน  ชุมชน 11

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา           54.8079 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว           52.0716 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่เชื่อมโยง

สู่แหลง่ท่องเทีย่ว (วถิชีีวติลุม่นํา้โขง - เชิงกีฬา)

          52.0716 

กระทรวง : กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา            1.6015 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

           1.6015 

กิจกรรม : พฒันาและส่งเสริมสนิคา้และผลติภณัฑท์างการท่องเทีย่ว

เชิงสรา้งสรรคว์ถิชีีวติลุม่นํา้โขง

           1.6015 

ตวัชี้วดักิจกรรม : สนิคา้และบริการเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม  เรื่อง 1

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           20.0000 

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           20.0000 

กิจกรรม : โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนการพฒันาการท่องเทีย่ว

วถิชีีวติลุม่นํา้โขง - เชิงกีฬา

          20.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางทีป่รบัปรุง  รายการ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนการพฒันาการท่องเทีย่ว

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           30.4701 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           30.4701 

กิจกรรม : ยกระดบัการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง - เชิงกีฬา           30.4701 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบั

การท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง - สุขภาพ

 แห่ง 4

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยว            2.7363 

กลุม่กิจกรรม : ประชาสมัพนัธเ์พือ่ส่งเสริมดา้นการตลาดและการบริการดา้นการ

ท่องเทีย่ว (วถิชีีวติลุม่นํา้โขง - เชิงกีฬา)

           2.7363 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            2.7363 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            2.7363 

กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดผลติภณัฑอ์นุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง            2.7363 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไม่นอ้ยกวา่  ลา้นบาท 8

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวตัศิาสตร ์           82.6200 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว           82.6200 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่เชื่อมโยง

สู่แหลง่ท่องเทีย่ว (ยุคก่อนประวตัศิาสตร)์

          82.6200 

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           69.0000 

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรธรณี           69.0000 

กิจกรรม : พฒันาพพิธิภณัฑเ์พือ่ยกระดบัการท่องเทีย่วและใหบ้ริการ

พพิธิภณัฑท์างธรณีวทิยาและซากดกึดาํบรรพ์

          69.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พพิธิภณัฑท์างธรณีวทิยาและซากดกึดาํบรรพ ์ไดร้บั

การพฒันาและปรบัปรุง

 แห่ง 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูร้บับริการมคีวามพงึพอใจในการใหบ้ริการของพพิธิภณัฑ ์

ไม่นอ้ยกวา่

 รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม           13.6200 

หน่วยงาน : กรมศิลปากร           13.6200 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรม

เพือ่เชื่อมโยงการท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          13.6200 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการพฒันาเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

 แห่ง 1

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ         384.7203 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว         367.0368 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่เชื่อมโยง

สู่แหลง่ท่องเทีย่ว (ธรรมชาต)ิ

        367.0368 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           51.4000 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง           25.0000 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว สิง่อาํนวยความสะดวก 

ประชาสมัพนัธ ์และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเทีย่ว

          25.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           26.4000 

กิจกรรม : บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทางเพือ่ส่งเสริมและพฒันาการ

ท่องเทีย่วธรรมชาติ

          26.4000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางทีป่รบัปรุง  รายการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทางเพือ่ส่งเสริมและ

พฒันาการท่องเทีย่วไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           24.6777 

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           24.6777 

กิจกรรม : ท่องเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)           24.6777 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์  แห่ง 11

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน และผูป้ระกอบการมรีายไดจ้ากใหบ้ริการท่องเทีย่ว

เชิงอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           76.0415 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           66.1209 

กิจกรรม : ยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ           66.1209 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบั

การท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ

 แห่ง 3

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่            9.9206 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว สิง่อาํนวยความสะดวก 

ประชาสมัพนัธ ์และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเทีย่ว

           9.9206 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดก้ารท่องเทีย่วขยายตวัเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 4

กระทรวง : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่         214.9176 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมกุดาหาร           34.9176 

กิจกรรม : กิจกรรมพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วธรรมชาติ           34.9176 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลย         180.0000 

กิจกรรม : กิจกรรมพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วธรรมชาติ         180.0000 

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว           17.6835 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมบคุลากร เรียนรูน้วตักรรมเพือ่พฒันาสนิคา้/ของทีร่ะลกึ

ของแหลง่ท่องเทีย่ว และพฒันาสนิคา้ OTOP (ธรรมชาต)ิ

          17.6835 

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม           17.6835 

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั           17.6835 

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะดา้นการท่องเทีย่ว

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          17.6835 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกไ้ขปญัหาธุรกิจท่องเทีย่วใน พื้นที่

เป้าหมายการพฒันา ไม่นอ้ยกวา่

 ราย 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคณุภาพ

ชีวติดข้ึีน

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ         292.8921 

ตวัชี้วดัที ่1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชนมคีุณภาพชีวติดขีึ้น  รอ้ยละ 1

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพื่อลดความ

เหลื่อมลํ้าทางสงัคม

        111.7306 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาระบบการใหบ้รกิาร            5.7676 

กลุม่กิจกรรม : สรา้งโอกาสใหก้ลุม่คนจนมทีีด่นิทาํกินของตนเองและเพิม่

สวสัดกิารทางดา้นสงัคม ใหก้บักลุม่ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ

           5.7676 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม            5.0000 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ            5.0000 

กิจกรรม : การพฒันาพื้นทีภ่าคสรา้งความเขม้แขง็ของฐานเศรษฐกิจ            5.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชุมชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น  รอ้ยละ 5

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ            0.7676 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            0.7676 

กิจกรรม : พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาด

           0.3476 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถพฒันาผลติภณัฑ์

และบรรจภุณัฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการของตลาด

 รอ้ยละ 80

กิจกรรม : พฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาเพือ่เตรียมความพรอ้มสู่เขต

พฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

           0.4200 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัการพฒันาใหม้ี

ความพรอ้มตามสมรรถนะกาํลงัคนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

 คน 300

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันาศกัยภาพคน           48.8221 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมการมอีาชีพและยกระดบัฝีมอืรวมท ัง้อบรมใหค้วามรู ้           48.8221 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม            2.0000 

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั            2.0000 

กิจกรรม : โครงการพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร            2.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  คน 500

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการ  โครงการ 1

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           46.8221 

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชุมชน           46.8221 

กิจกรรม : พฒันาอาชีพและรายไดข้องคนยากจน           46.8221 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูม้รีายไดน้อ้ยไดร้บัการพฒันาอาชีพ  คน 7,500
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ยกระดบัคณุภาพชีวติ           57.1409 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมใหม้รีะบบและการมสี่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผูพ้กิาร

และผูสู้งอายุ

          57.1409 

กระทรวง : กระทรวงยุตธิรรม            1.7647 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม            1.7647 

กิจกรรม : โครงการยุตธิรรมสู่หมู่บา้น            1.7647 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่  คน 7,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : ศูนยยุ์ตธิรรมชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

มแีผนป้องกนัปญัหาหนี้นอกระบบภายในชุมชนอย่างนอ้ย

 ศูนย์ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของศูนยยุ์ตธิรรมชุมชนทีน่าํกระบวนการยุตธิรรม

ทางเลอืกมาใชเ้พือ่ระงบัขอ้พพิาทในเรื่องหนี้นอกระบบ

 รอ้ยละ 70

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           55.3762 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           55.3762 

กิจกรรม : พฒันามาตรฐานการใหบ้ริการและการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          55.3762 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุทกุคนไดร้บัการคดักรอง  รอ้ยละ 50

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุุกลุม่เสีย่งหกลม้และสมองเสือ่มไดร้บัการ

ดูแลแกไ้ข ป้องกนัปจัจยัเสีย่งและส่งเสริมสุขภาพในระดบัปฐมภมูิ

ทกุคนมรีะบบการส่งต่อในระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ

 รอ้ยละ 50

ตวัชี้วดักิจกรรม : มรีะบบการส่งต่อในระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ  รอ้ยละ 50

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาระบบป้องกนัและควบคมุโรคพยาธิใบไมต้บัและ

มะเรง็ท่อน้ําดใีนพื้นที่เสี่ยง

        181.1615 

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ยกระดบัคณุภาพชีวติ         181.1615 

กลุม่กิจกรรม : สรา้งเครือข่ายโรงพยาบาล ในการคดักรอง เฝ้าระวงั วนิิจฉยัและ

รกัษาโรคพยาธิใบไมต้บัและผูป่้วยมะเร็งท่อนํา้ดี

        181.1615 

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข         181.1615 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข         181.1615 

กิจกรรม : คดักรอง เฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรคพยาธิใบไมต้บัมะเร็ง

ท่อนํา้ด ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

        181.1615 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละการคดักรองพยาธิใบไมต้บั ในประชาชนกลุม่เสีย่ง  รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละประชาชนกลุม่เสีย่งอายุ 40 ปีขึ้นไป ไดร้บั

การตรวจคดักรองดว้ยอลัตรา้ซาวด์

 รอ้ยละ 100

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคณุภาพ

ชีวติดข้ึีน

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสงัคม

           4.4300 

ตวัชี้วดัที ่1 : สดัส่วนความเสมอภาคทางสงัคมเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโภชนาการแม่ และเดก็            4.4300 

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันาศกัยภาพคน            4.4300 

กลุม่กิจกรรม : ใหค้วามรูแ้ก่พ่อแม่ หรือผูดู้แลเดก็ในดา้นโภชนาการ และวธิีการ

เลี้ยงดูเดก็ทีเ่หมาะสม

           4.4300 

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข            4.4300 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข            4.4300 

กิจกรรม : เฝ้าระวงั ตดิตาม แกไ้ขภาวะโภชนาการ และพฒันาการเดก็ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           4.4300 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภโ์ลหติจาง  ไม่เกินรอ้ยละ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ทารกแรกเกิดมภีาวะขาดสารไอโอดนี  ลดลงรอ้ยละ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : เดก็ 6 เดอืน - 5 ปี ไดร้บัยาธาตเุหลก็ต่อเนื่องครอบคุม  ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ

90

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคณุภาพ

ชีวติดข้ึีน

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม       3,202.5495 

ตวัชี้วดัที ่1 : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน้ํา เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน       3,043.9125 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม       3,043.9125 

กลุม่กิจกรรม : ปรบัปรุง พฒันาและจดัหาแหลง่นํา้       3,043.9125 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       3,022.9125 

หน่วยงาน : กรมชลประทาน       3,022.9125 

กิจกรรม : ปรบัปรุง พฒันาและจดัหาแหลง่นํา้       3,022.9125 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตรเก็บกกัทีเ่พิม่ขึ้น  ลา้น ลบ.ม. 12.26

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  ไร่ 29,259

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           21.0000 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           21.0000 

กิจกรรม : ปรบัปรุงพฒันาและจดัหาแหลง่นํา้           21.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการบริหารจดัการนํา้ เพือ่การพฒันา

ทีย่ ัง่ยนื

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ

กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

กลุ่มโครงการ :  โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน         158.6370 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษณ์และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม           95.9843 

กลุม่กิจกรรม : ดูแลรกัษาทรพัยากรป่าไมใ้นพื้นทีป่่าอนุรกัษฯ์ และพื้นทีป่่านอก

เขตอนุรกัษ์

          95.9843 

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           95.9843 

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้           14.1016 

กิจกรรม : อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ           14.1016 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่ามี

ส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า

 หมู่บา้น 150

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           81.8827 

กิจกรรม : สรา้งเครือข่ายราษฎรพทิกัษป่์า (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)            0.5500 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชุมชนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้  หมู่บา้น 11

กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)           74.9787 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูเพิม่ขึ้น  ไร่ 2,500

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูมอีตัราการรอดตายอยู่ใน

เกณฑท์ีก่าํหนด

 รอ้ยละ 80

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัสตัวป่์า 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

           6.3540 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงทุ่งหญา้สาํหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า  ไร่ 1,200

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงแหลง่นํา้สาํหรบัสตัวป่์า  แหลง่ 15

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม            2.8563 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมใหม้กีารปลูกป่าไม ้            2.8563 

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม            2.8563 

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้            2.8563 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ            2.8563 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือข่ายชุมชนฟ้ืนฟูป่า  หมู่บา้น 4

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิ พฒันา การมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากระรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          59.7964 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้           59.7964 

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           59.7964 

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้           59.7964 

กิจกรรม : อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ           59.7964 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า 

(รสทป.) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเพิม่ขึ้น

 เครือข่าย 22

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในชุมชนไดร้บัการส่งเสริมใหม้สี่วนร่วมใน

การบริหารจดัการป่าชุมชน

 ป่าชุมชน 480
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บาท

บาท

43.1898          63.3240       65.0579        34.8017      -              

          43.1898        62.3550        62.3555       32.0993               -   

          43.1898        62.3550        62.3555       32.0993               -   

          43.1898        62.3550        62.3555       32.0993               -   

                -            0.9690          2.7024        2.7024               -   

                -            0.9690          2.7024        2.7024               -   

                -            0.9690          2.7024        2.7024               -   

3. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 1  โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบา้น 63,324,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวสิาหกิจชุมชน ผลติสนิคา้ อุปโภคบริโภคในพื้นที่

เชื่อมโยงระเบยีงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก - ตะวนัตก เพือ่การส่งออกสู่ประเทศเพือ่นบา้น

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอาํนาจเจริญ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 206,373,400

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 206.3734          

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

          199.9996 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

1.1 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี           199.9996 

- โครงการสรา้งศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการ 

Startup และ SME และสรา้งโรงงาน

ตน้แบบแปรรูปสนิคา้ดา้นการเกษตรภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 (ส่วนการ

ก่อสรา้งโรงงานตน้แบบ (Pilot Plant)

          199.9996 

2. กระทรวงอตุสาหกรรม              6.3738 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม              6.3738 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม และวสิาหกิจชุมชนในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

             6.3738 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

62,355,000             บาท

1. งบลงทนุ 62,355,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 62,355,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,355,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 22,355,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 18,155,000             บาท

รวม 104 รายการ (รวม 324 หน่วย)

(2) ลฟิทข์นของและคนพกิาร   ตาํบลเมอืงศรไีค อาํเภอวารนิชาํราบ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ชดุ 3,000,000              บาท

(3) เครือ่ง Retort machine autoclave sterilization for pouch food

ตาํบลเมอืงศรไีค อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ชดุ 1,200,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,000,000             บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 40,000,000             บาท

(1) อาคารโรงงานตน้แบบ pilot plant   ตาํบลเมอืงศรไีค อาํเภอวารนิชาํราบ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 รายการ 40,000,000             บาท

969,000                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 969,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 969,000                บาท

กลุ่มโครงการ :  โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบา้น

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อพฒันา SMEs และ Startup

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบา้น

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิและสนบัสนุนอตุสาหกรรมสเีขียวและการใชว้ตัถดุิบในพื้นที่

ในการผลติสนิคา้อปุโภค บรโิภค

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบา้น

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2
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บาท

บาท

24.3768          126.6714      39.3000        39.2994      -              

                -          15.0000              -               -                 -   

                -          15.0000              -               -                 -   

                -          15.0000              -               -                 -   

          20.7144        54.5400              -               -                 -   

          20.7144        22.5400              -               -                 -   

           4.2595          4.2595              -               -                 -   

           2.4500          3.9510              -               -                 -   

          14.0049        14.3295              -               -                 -   

                -          12.0000              -               -                 -   

                -          12.0000              -               -                 -   

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี            12.0000 

- สนบัสนุนการพฒันานวตักรรม

เพือ่พฒันาภาค

           12.0000 

             8.5190 

- ยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงประเพณี

วฒันธรรม

             6.4010 

- การพฒันาภาค และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ            28.3344 

- พฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปและ

อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

รวมทัง้สิ้น 229.6476          

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี            15.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -

จบโครงการ

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

           75.2544 

2.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร            43.2544 

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชุมและ

นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

           15.0000 

- สรา้งงานไมซท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัลกัษณแ์ละ

เชื่อมโยงวถิชีีวติ แหลง่ท่องเทีย่วในภมูภิาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

           15.0000 

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

1. เพือ่เพิม่ผลติภาพเกษตรกรผูผ้ลติผา้ไหมในข ัน้ตน้และข ัน้กลางของการผลติ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 229,647,600

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 126,671,400

2. เพือ่เพิม่ศกัยภาพธุรกิจผา้ไหม ทีส่ามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแฟชัน่และอุตสาหกรรมอื่นๆ 

สรา้งโอกาสการลงทนุของผูป้ระกอบการในพื้นที่

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสุรินทร ์

จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัอุดรธานี 

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัยโสธร

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ
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                -          20.0000              -               -                 -   

                -          20.0000              -               -                 -   

                -          15.0003              -               -                 -   

                -          15.0003              -               -                 -   

                -            6.0463              -               -                 -   

                -            3.9624              -               -                 -   

                -            4.9916              -               -                 -   

                -          36.8695        31.4700       31.4700               -   

                -          36.8695        31.4700       31.4700               -   

                -          29.8695        24.4700       24.4700               -   

                -            7.0000          7.0000        7.0000               -   

           3.6624          5.2616          7.8300        7.8294               -   

           3.6624          5.2616          7.8300        7.8294               -   

           3.6624          5.2616          7.8300        7.8294               -   

           78.8095 

- เพิม่ประสทิธิภาพและคุณภาพการปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม

             6.0463 

- นวตักรรมการผลติผา้ไหม ผา้ฝ้ายและ

บรรจภุณัฑ์

             3.9624 

- สรา้งเครือข่ายผูผ้ลติผูป้ระกอบการเชิง

พาณิชย์

             4.9916 

4. กระทรวงมหาดไทย            99.8095 

4.1 กรมการพฒันาชุมชน            99.8095 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            15.0003 

3.1 กรมหม่อนไหม            15.0003 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑก์ลุม่แปรรูป

ผา้ฝ้ายผา้ขาวมา้ไทยสู่สากล

           21.0000 

5. กระทรวงอตุสาหกรรม            24.5834 

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม            24.5834 

- ส่งเสริมและเพิม่ศกัยภาพผา้ทออสีาน            24.5834 

- ส่งเสริมการผลติผา้ไหมและผา้พื้นเมอืง

2.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน            20.0000 

- ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้กลุม่ผา้ไหม 

ผา้ฝ้าย ผา้ยอ้มคราม และศูนยก์ลางแฟชัน่

ในระดบัภมูภิาค

           20.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2564ปี 2563
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

22,540,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 22,540,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,540,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิการปลูกสมนุไพรทดแทนการทาํเกษตรเชงิเดีย่ว 

และแปรรูปสมนุไพรเพือ่ยกระดบัผลติภณัฑร์องรบัมาตรฐาน GMP 4,259,500              บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาลวดลายผา้อสีานดว้ยการยอ้มคราม และสธีรรมชาติ

เพือ่การแปรรูปผลติภณัฑสู์่สากล ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร  

จงัหวดัสกลนคร 14,329,500             บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากดว้ยระบบการเทีย่ววถิชีาวนาไทผสาน

วฒันธรรมชมุชนในเขตพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร 3,951,000              บาท

20,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการจดัการเขตกรรมครามเพือ่ผลติเนื้อครามคณุภาพสูง 

   จากวจิยัและนวตักรรมภายใตก้ารปลูกครามดว้ยระบบอนิทรยี์ 20,000,000             บาท

6,046,300              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,200,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,200,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนปจัจยัการผลติพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป 1,200,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 4,846,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 4,846,300              บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาเทคโนโลยีและงานศึกษา วจิยัสรา้งนวตักรรมเพิ่มมูลค่า

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล
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12,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 10,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,810,200              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 8,810,200              บาท

(1) ชดุปฏบิตักิารเพือ่ทดสอบวเิคราะหต์รวจสอบเสน้ใย 1 ชดุ 8,810,200              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,189,800              บาท

1.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,189,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,189,800              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ค่าปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ทดสอบผา้ 1 งาน 1,189,800              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,000,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการพฒันานวตักรรมเพือ่พฒันาภาค 2,000,000              บาท

3,962,400              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,962,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 3,962,400              บาท

36,869,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 31,470,000             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,470,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 31,470,000             บาท

2. งบลงทนุ 5,399,500              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,399,500              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,399,500              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 149,500                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 149,500                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 48 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 44,700                  บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 44,700                  บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพสนิคา้และยกระดบัผลติภณัฑใ์หม้ีความหลากหลายและทนัสมยั

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล
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2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 418,800                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 418,800                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 81,400                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 81,400                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,558,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,558,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 69 หน่วย)

2.1.1.6 ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นอืน่ ๆ 357,000                บาท

(1) ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นอืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 357,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.7 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 2,790,100              บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,790,100              บาท

รวม 13 รายการ (รวม 435 หน่วย)

5,261,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,261,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,261,600              บาท

5,261,600              บาท

15,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 15,000,000             บาท

4,991,600              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,991,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 4,991,600              บาท

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - การจดัจาํหน่ายและการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : สรา้งความเช่ือมโยงระหว่างวสิาหกจิชมุชนและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

กบัภาคอตุสาหกรรม

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑส์ิง่ทอดว้ยการออกแบบผลติภณัฑม์ลูค่าเพิม่สูง 

   สู่ศูนยก์ลางแฟชัน่ระดบัภมูภิาคในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระยะที ่2
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บาท

บาท

396.0073         312.1019      762.5394      754.1278     -              

        111.9300          2.8923       351.6177             -                 -   

        111.9300          2.8923       351.6177             -                 -   

        111.9300          2.8923       351.6177             -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          19.1212        19.1212             -                 -   

                -          19.1212        19.1212             -                 -   

                -          19.1212        19.1212             -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

หน่วย : ลา้นบาท

1.เพือ่ใหม้กีารบริหารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างมปีระสทิธิภาพสอดรบักบัการเป็นเมอืงน่าอยู่ของประชาชน

ทกุกลุม่วยั และรองรบัการเจริญเตบิโตอย่างเหมาะสม

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสุรินทร ์

จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัอุดรธานี 

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัยโสธร

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 2,224,776,400

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

2. เพือ่ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการสิง่แวดลอ้ม

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 312,101,900

(1) วตัถปุระสงค์

2,224.7764        

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

          466.4400 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น

          466.4400 

- จดัระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ทีม่คีุณภาพเพยีงพอต่อความตอ้งการและ

กิจกรรมเศรษฐกิจในเมอืง

          466.4400 

           40.0000 

2.1 กรมทางหลวง            40.0000 

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

2. กระทรวงคมนาคม

           40.0000 

3. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม            38.2424 

3.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั            38.2424 

- พฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่

           38.2424 - โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะดา้นสุขภาพ 

และการแพทย ์ขอนแก่น
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        284.0773       250.0884       391.8005     754.1278               -   

        284.0773       250.0884       391.8005     754.1278               -   

        284.0773       173.7944       391.8005     754.1278               -   

                -          51.9940              -               -                 -   

                -          24.3000              -               -                 -   

4. รฐัวสิาหกจิ         1,680.0940 

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-ศูนยก์ลางจงัหวดั

           24.3000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

4.1 การประปาส่วนภมูภิาค         1,680.0940 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

        1,603.8000 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-ศูนยก์ลางจงัหวดั

           51.9940 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

2,892,300              บาท

1. งบลงทนุ 2,892,300              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,892,300              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,892,300              บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,892,300              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค

    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืง 

    จงัหวดันครราชสมีา -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 448,500,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 338,500,000            บาท

(2) ค่าควบคมุงานก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค

    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืง 

    จงัหวดันครราชสมีา 2,892,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,940,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,930,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,892,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,117,700             บาท

40,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 40,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บา้นไผ่ - มญัจาครี ีจ.ขอนแก่น 1 แห่ง 40,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่ 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

กลุ่มกจิกรรม : จดัระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีคณุภาพเพยีงพอต่อความตอ้งการและกจิกรรมเศรษฐกจิ

ในเมือง

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่
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250,088,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ 116,019,500           บาท

1. งบลงทนุ 250,088,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ 116,019,500           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 250,088,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ 116,019,500           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 250,088,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ 116,019,500           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 250,088,400            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,300,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) งานปรบัปรงุเสน้ท่อ (งานควบคมุนํา้สูญเสยี) การประปาส่วนภมูภิาค

สาขาชมุแพ (หน่วยบรกิารสชีมพ)ู ตาํบลวงัเพิม่ อาํเภอสชีมพ ู

จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(3) งานแกป้ญัหานํา้ไหลอ่อน อาํเภอแวงใหญ่ และวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้

ตาํบลบา้นแท่น อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  1 แห่ง 51,994,000             บาท

(4) โครงการก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาอดุรธาน-ี

หนองคาย-หนองบวัลาํภ ูอาํเภอเมอืงอดุรธาน-ีเพญ็-หนองววัซอ 

จงัหวดัอดุรธาน ีอาํเภอเมอืงหนองคาย-สระใคร จงัหวดัหนองคาย 

อาํเภอเมอืง-โนนสงั จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 173,794,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,138,400,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ 534,600,000            บาท

เงนิงบประมาณ 1,603,800,000         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 284,077,300            บาท

เงนินอกงบประมาณ 170,403,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 173,794,400            บาท

เงนินอกงบประมาณ 116,019,500            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 391,800,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 116,019,500            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 754,127,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 132,158,000            บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่
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19,121,200             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,121,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,121,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 19,121,200             บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัการใหบ้รกิารและนวตักรรม

กลุ่มกจิกรรม : จดัระบบบรกิารสงัคมที่ปลอดภยัและไดม้าตรฐาน

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่
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บาท

บาท

-                32.8680        43.9128        -            -              

                -            6.0000               -               -                  -   

                -            6.0000               -               -                  -   

                -            6.0000               -               -                  -   

                -            2.1352               -               -                  -   

                -            2.1352               -               -                  -   

                -            2.1352               -               -                  -   

                -          24.7328         43.9128             -                  -   

                -          24.7328         43.9128             -                  -   

                -          24.7328         43.9128             -                  -   - โครงการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระ

ยุพราชสว่างแดนดนิใหเ้ป็นเลศิดา้น

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

จงัหวดัสกลนคร

            68.6456 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ส่งเสริมเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การ

ผลติและแปรรูปการผลติยางพารา

             2.1352 

3. กระทรวงสาธารณสุข             68.6456 

3.1 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก

            68.6456 

2. กระทรวงศึกษาธิการ              2.1352 

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              2.1352 

1.1 มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์              6.0000 

- พฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค              6.0000 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 76.7808            

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 

และนวตักรรม

             6.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัเลย 

จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ  จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสุรินทร ์ จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ

จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

2 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 76,780,800

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม 

และความคิดสรา้งสรรค ์ในการพฒันาภาค

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค 32,868,000

(1) วตัถปุระสงค์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

2,135,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,135,200              บาท

2,135,200              บาท

6,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค 6,000,000              บาท

24,732,800             บาท

1. งบลงทนุ 24,732,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,732,800             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,732,800             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,732,800             บาท

13,754,500             บาท

10,978,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,891,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,912,800             บาท

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค

(1) อาคารคลงัยาและเวชภณัฑ ์2 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 1,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชสวา่งแดนดนิ ตาํบลสวา่งแดนดนิ อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั

(2) อาคารผูป่้วยนอกการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 4 ชัน้ 

พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสวา่งแดนดนิ 

ตาํบลสวา่งแดนดนิ อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการกจิกรรมส่งเสรมิเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การผลติและแปรรูปการผลติ

ยางพารา

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : สนบัสนุนสถาบนัการศึกษาหรอืสถาบนัวจิยั ใหม้ีความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบคุลากร

ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการ : โครงการการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาผลติภณัฑต์น้แบบ

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค
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บาท

บาท

332.3871         1,101.5608    946.9676      -            -              

         332.3871     1,046.3828       946.9676             -                  -   

                -         533.4000               -               -                  -   

                -         143.0000               -               -                  -   

                -         390.4000               -               -                  -   

                -          91.6600               -               -                  -   

                -          91.6600               -               -                  -   

         332.3871       421.3228       946.9676             -                  -   

         332.3871       421.3228       946.9676             -                  -   - พฒันาปจัจยัพื้นฐานโครงสรา้ง          1,700.6775 

- โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนการ

พฒันาอตุสาหกรรมต่อเนื่องจากการพฒันา

ระบบคมนาคม

            91.6600 

1.3 กรมท่าอากาศยาน          1,700.6775 

- เร่งพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่ที่

เชื่อมโยงภาคกบัพื้นทีเ่ศรษฐกจิหลกัภาคกลาง

 และพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

(EEC) ใหแ้ลว้เสร็จตามแผน

           143.0000 

- เร่งพฒันาโครงข่ายระบบการคมนาคม

ขนส่งภายในภาค ใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์

           390.4000 

1.2 กรมทางหลวงชนบท             91.6600 

รวมทัง้สิ้น 2,380.9155         

1. กระทรวงคมนาคม          2,325.7375 

1.1 กรมทางหลวง            533.4000 

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -

จบโครงการ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

3 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2564)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 2,380,915,500

จงัหวดันครพนม จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัรอ้ยเอด็  

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอบุลราชธานี

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 5 โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนสง่ขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่ 1,101,560,800

(1) วตัถปุระสงค์

1. เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่ทีเ่ชื่อมโยงภาคกบัพื้นทีเ่ศรษฐกจิหลกัภาคกลาง

   และพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC)

2. เพือ่พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในภาคใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์

(2) สถานที่ดาํเนินการ
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                -          55.1780               -               -                  -   

                -          55.1780               -               -                  -   

                -          14.0000               -               -                  -   

                -          31.5300               -               -                  -   

                -            9.6480               -               -                  -   - ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-สรา้งความเขม้แขง็

             9.6480 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

            14.0000 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-สรา้งความเขม้แขง็

            31.5300 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

2. รฐัวิสาหกจิ             55.1780 

2.1 การประปาสว่นภมูภิาค             55.1780 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

533,400,000           บาท

1. งบลงทนุ 533,400,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 533,400,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 533,400,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 533,400,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง จ.เลย 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภสูวรรค ์จ.เลย 1 แห่ง 35,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซา้ย - เหมอืงแพร่ ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซา้ย - เหมอืงแพร่ ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซา้ย - เหมอืงแพร่ ตอน 3 จ.เลย 1 แห่ง 48,000,000             บาท

(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮ ี- เหมอืงแพร่ จ.เลย 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(8) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน นาจาน - นํา้แคม จ.เลย 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(9) พฒันาทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นคิมเชยีงพณิ - หนองบวัลาํภ ูจ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 56,400,000             บาท

(10) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบวัลาํภ ู- เขือ่นอบุลรตัน ์จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 36,000,000             บาท

(11) พฒันาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม ตอน 1 จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท

(12) พฒันาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม ตอน 2 จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท

(13) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน หว้ยเมก็ - ท่าคนัโท จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 20,000,000             บาท

(14) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คาํใหญ่ - ท่าคนัโท ตอน 1 จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท

(15) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คาํใหญ่ - ท่าคนัโท ตอน 2 จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท

(16) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผา้ออ้ม - กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 18,000,000             บาท

(17) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บา้นด่าน - เมอืงนอ้ย จ.ศรสีะเกษ 1 แห่ง 35,000,000             บาท

(18) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลาํพงัชู จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 40,000,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

ระบบรางในเมืองที่มีศกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

กลุ่มกจิกรรม : เร่งพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงภาคกบัพื้นที่

เศรษฐกจิหลกัภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC)

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

ระบบรางในเมืองที่มีศกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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91,660,000             บาท

1. งบลงทนุ 91,660,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 91,660,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 91,660,000             บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 91,660,000             บาท

(1) ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 45,000,000             บาท

(2) งานบาํรงุถนนสาย นพ.5037 แยก ทช.นพ.3004 - บา้นหนองสมิ 

อ.นาทม, บงึโขงหลง จ.นครพนม 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(3) งานบาํรงุถนนสาย รอ.6049 บา้นหนองพระบาง - บา้นเขวาตะคลอง 

อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 18,000,000             บาท

(4) งานบาํรงุถนนสาย รอ.4065 แยก ทล.2044 - บา้นชูชาต ิอ.ธวชับรุ ี

จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 13,660,000             บาท

421,322,800           บาท

1. งบลงทนุ 421,322,800           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 421,322,800           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 421,322,800           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 3,048,600              บาท

(1) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่

ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น

จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 3,048,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,150,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,872,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,091,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,048,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,137,500             บาท

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน

โครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง

ในเมืองที่มีศกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 

โครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง

ในเมืองที่มีศกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 418,274,200            บาท

(1) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น

ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 418,274,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,004,900,000         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 337,500,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 320,295,700            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 418,274,200            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 928,830,100            บาท

55,178,000             บาท

1. งบลงทนุ 55,178,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,178,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,178,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 55,178,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,648,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) วางท่อเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธาน ี

(นคิมอตุสาหกรรมอดุรธาน)ี ตาํบลโนนสูง อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัอดุรธาน ี1 แห่ง 14,000,000             บาท

(3) งานพฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ก่อสรา้งสถานจ่ีายนํา้วารนิชาํราบ 

ตาํบลแสนสุข อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 31,530,000             บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค

โครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

ระบบรางในเมืองที่มีศกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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บาท

บาท

-                366.0286      116.8068      116.8068     -              

                -         177.4500               -               -                  -   

                -         130.0000               -               -                  -   

                -         130.0000               -               -                  -   

                -          47.4500               -               -                  -   

                -          47.4500               -               -                  -   

                -          54.7628         54.7628       54.7628                -   

                -          54.7628         54.7628       54.7628                -   

                -          54.7628         54.7628       54.7628                -   

2. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม            164.2884 

2.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั            164.2884 

- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะดา้น

การจราจรและขนส่งตะเขบ็ชายแดน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           164.2884 

- พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน            130.0000 

1.2 กรมทางหลวงชนบท             47.4500 

- ก่อสรา้งทางและสะพานสนบัสนุนการสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน

 และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

            47.4500 

รวมทัง้สิ้น 599.6422           

1. กระทรวงคมนาคม            177.4500 

1.1 กรมทางหลวง            130.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -

จบโครงการ

3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 599,642,200

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

2. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดนใหม้คีวามสมบูรณ์

3. พฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนใหพ้รอ้มดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสุรินทร ์

จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัอดุรธานี 

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัยโสธร

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

1. พฒันาด่านชายแดน โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรใหเ้พยีงพอ 

สนบัสนุนการจดัการด่านพรมแดนแบบเบด็เสร็จ ใหไ้ดม้าตรฐานสากล

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 6 โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน 366,028,600

(1) วตัถปุระสงค์

317



                -            5.6218               -               -                  -   

                -            5.6218               -               -                  -   

                -            5.6218               -               -                  -   

                -          31.0220         62.0440       62.0440                -   

                -          31.0220         62.0440       62.0440                -   

                -          31.0220         62.0440       62.0440                -   

                -          97.1720               -               -                  -   

                -          97.1720               -               -                  -   

                -          18.9620               -               -                  -   

                -          78.2100               -               -                  -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-ระเบยีงเศรษฐกจิ

            18.9620 

- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)-สรา้งความเขม้แขง็

            78.2100 

- พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นทีเ่ขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษและชายแดน

           155.1100 

5. รฐัวิสาหกจิ             97.1720 

5.1 การประปาสว่นภมูภิาค             97.1720 

- เพิม่ศกัยภาพการคา้การลงทนุตาม

แนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบยีง

เศรษฐกจิอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

             5.6218 

4. กระทรวงมหาดไทย            155.1100 

4.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง            155.1100 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              5.6218 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

3. กระทรวงพาณิชย์              5.6218 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

130,000,000           บาท

1. งบลงทนุ 130,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 130,000,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองหอ้ง - ศรเีชยีงใหม่ จ.หนองคาย 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองตอ้ - ตาเมยีง จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 50,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บวัตารุ่ง - ลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 50,000,000             บาท

47,450,000             บาท

1. งบลงทนุ 47,450,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 47,450,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 47,450,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 47,450,000             บาท

(1) ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรตีสายบา้นตะเวง ม.2 - 

บา้นจรสั ม.8 ต.จรสั อ.บวัเชด จ.สุรนิทร ์3.200 กม. 20,800,000             บาท

(2) ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรตีสายบา้นโอทะลนั ม.3 - 

วดัถํา้ผาไทร บา้นโคกทม ม.11 ต.จรสั อ.บวัเชด จ.สุรนิทร ์4.100 กม. 26,650,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษและชายแดน 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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31,022,000             บาท

1. งบลงทนุ 31,022,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,022,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,022,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 31,022,000             บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีช่มุชนด่านชายแดน จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง 31,022,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 155,110,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,022,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,044,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,044,000             บาท

97,172,000             บาท

1. งบลงทนุ 97,172,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 97,172,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 97,172,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 97,172,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 18,962,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ ถนนเลีย่งเมอืงจากแยกเทพธาน ี

ถงึ แยกสลกัได และทางหลวงหมายเลข 2077 จากแยกสลกัได 

ถงึ กม.9+150 ตาํบลสลกัได อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 28,350,000             บาท

(3) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ บา้นคาํชะอ ีหมู่ 6 , บา้นโคกป่าหวาย หมู่ 7 , 

บา้นม่วง หมู่ 8 , หมู่ 11 ตาํบลคาํชะอ ีอาํเภอคาํชะอ ีและ บา้นหนองสูง ตาํบล

หนองสูง อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร 1 แห่ง 39,000,000             บาท

(4) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ พื้นที ่ตาํบลมกุดาหาร อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัมกุดาหาร 1 แห่ง 10,860,000             บาท

54,762,800             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 54,762,800             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัการใหบ้รกิารและนวตักรรม

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาสิ่งอาํนวยความสะดวกและเช่ือมต่อระบบสารสนเทศใหม้ีศกัยภาพ 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 54,762,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 54,762,800             บาท

1 ค่าใชส้อย 54,762,800             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการ 54,762,800             บาท

5,621,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,621,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพการคา้การลงทนุตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบยีง

เศรษฐกจิอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง 5,621,800              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : สนบัสนุนการคา้การลงทนุในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษและชายแดน 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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บาท

บาท

87.9300          101.0492      108.2458      108.6596     85.5000         

          10.5000        10.5000        10.5000       10.5000         10.5000 

          10.5000        10.5000        10.5000       10.5000         10.5000 

          10.5000        10.5000        10.5000       10.5000         10.5000 

          77.4300        85.5484        97.7458       98.1596         75.0000 

                -          24.2765        75.0000       75.0000         75.0000 

                -          19.2765        75.0000       75.0000         75.0000 

                -            5.0000              -               -                 -   

                -            4.3819          8.9541        8.9541               -   

                -            4.3819          8.9541        8.9541               -   

          77.4300        56.8900        13.7917       14.2055               -   

          77.4300        43.5000              -               -                 -   

                -          13.3900        13.7917       14.2055               -   - พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้วหอมมะลิ

ทุ่งกุลารอ้งไห ้

           41.3872 

- ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาขา้วในพื้นทีผ่ลติ

ขา้วหอมมะลิ

           22.2901 

2.3 กรมพฒันาที่ดนิ           162.3172 

- เพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลิ

ทุ่งกุลารอ้งไห ้

          120.9300 

- ส่งเสริมการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพ

ชัน้เลศิ (ตน้ทาง)

          244.2765 

- ส่งเสริมการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพ

ชัน้เลศิ (กลางทาง)

             5.0000 

2.2 กรมประมง            22.2901 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

เพือ่ยกระดบัการผลติ ในทุ่งกุลารอ้งไห ้

           52.5000 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           433.8838 

2.1 กรมการขา้ว           249.2765 

รวมทัง้สิ้น 491.3846          

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

           52.5000 

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

           52.5000 

5 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 491,384,600

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ 101,049,200

(1) วตัถปุระสงค์

1. เพือ่พฒันาการผลติขา้วหอมมะลใิหม้คีุณภาพสูงในพื้นทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้รวมท ัง้พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพอื่น

2. เพือ่พฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์

จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัอาํนาจเจริญ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -

จบโครงการ
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                -            5.0008              -               -                 -   

                -            5.0008              -               -                 -   

                -            5.0008              -               -                 -   - ส่งเสริมและยกระดบัมลูค่าขา้วหอมมะลิ

ทุ่งกุลารอ้งไห ้(GI)

             5.0008 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

3. กระทรวงพาณิชย์              5.0008 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              5.0008 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

10,500,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,500,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,500,000             บาท

19,276,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 19,276,500             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,276,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,019,200              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,356,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นทิรรศการ 1,000,000              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 644,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 700,000                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 10,557,300             บาท

4,381,900              บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,381,900              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,381,900              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 705,800                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 500,000                บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 176,100                บาท

(4) วสัดกุารเกษตร 2,000,000              บาท

หน่วยงาน : กรมประมง

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ 

กลุ่มกจิกรรม : ปรบักระบวนการผลติใหอ้ยู่ภายใตม้าตรฐานเกษตรปลอดภยั

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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2. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรงุพื้นทีน่าขา้ว 1,000,000              บาท

56,890,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,390,000             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,390,000             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,000,000              บาท

(2) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 1,125,000              บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 7,265,000              บาท

2. งบลงทนุ 43,500,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,500,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,500,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 43,500,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 43,500,000             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5,000 หน่วย)

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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5,000,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,000,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,000,000              บาท

5,000,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและยกระดบัมลูค่าขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้(GI) 5,000,800              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : ยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรอนิทรยีใ์หแ้ตกต่างจากสนิคา้เกษตรที่ใชส้ารเคมี

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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บาท

บาท

6.2565           10.9003       7.3546         8.0900       114.0689       

                -            5.0000              -               -                 -   

                -            5.0000              -               -                 -   

                -            5.0000              -               -                 -   

           6.2565          4.1030          7.3546        8.0900        114.0698 

           6.2565          4.1030          7.3546        8.0900        114.0698 

           6.2565          4.1030          7.3546        8.0900        114.0698 

                -            1.7973              -               -                 -   

                -            1.7973              -               -                 -   

                -            1.7973              -               -                 -   - ส่งเสริมศกัยภาพดา้นการตลาดทเุรียน (GI)

 และผลติภณัฑจ์ากทเุรียน

             1.7973 

- เพิม่ศกัยภาพไมด้อกไมป้ระดบัครบวงจร           139.8739 

3. กระทรวงพาณิชย์              1.7973 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              1.7973 

2.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร           139.8739 

1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี              5.0000 

- การเพิม่ศกัยภาพการผลติพชืสมนุไพรที่

เหมาะสมกบัสภาพพื้นทีใ่นจงัหวดัอุบลราชธานี

             5.0000 

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           139.8739 

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 146,671,200

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

5 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัศรีสะเกษ

จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัอุดรธานี

จงัหวดัสกลนคร จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัมกุดาหาร

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตาม 10,900,300

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นทีแ่ละความตอ้งการ

ของตลาด ใหม้ปีริมาณมากพอ และมคีุณภาพตามมาตรฐานการเกษตรท ัง้ในและต่างประเทศ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 146.6712          

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

             5.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

5,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติพชืสมนุไพรทีเ่หมาะสมกบัสภาพพื้นทีใ่น

จงัหวดัอบุลราชธานี 5,000,000              บาท

4,103,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,103,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,103,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 366,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,120,000              บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 2,617,000              บาท

1,797,300              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,797,300              บาท

1,797,300              บาท     1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิศกัยภาพดา้นการตลาดทเุรยีน (GI) และผลติภณัฑจ์ากทเุรยีน

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธแ์ละจดัตัง้ตลาดกลาง

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : สนบัสนุนการปรบัปรงุพฒันาพนัธุ ์และส่งเสรมิการปลูกพชืสมนุไพรสาํคญัใหม้ีปรมิาณ

มากพอและมีคณุภาพตามระบบมาตรฐาน

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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บาท

บาท

23.1340          56.0164       3.5000         3.5000       -              

                -          21.3864              -               -                 -   

                -          21.3864              -               -                 -   

                -          21.3864              -               -                 -   

          23.1340        34.6300          3.5000        3.5000               -   

          23.1340        34.6300          3.5000        3.5000               -   

          23.1340        34.6300          3.5000        3.5000               -   - เพิม่ศกัยภาพการผลติปศุสตัวค์ุณภาพสูง            64.7640 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            64.7640 

2.1 กรมปศสุตัว ์            64.7640 

1.1 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์            21.3864 

- เพิม่ศกัยภาพการผลติโคเนื้อและโคนม

คุณภาพสูง

           21.3864 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 86.1504            

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

           21.3864 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

2. เพือ่ส่งเสริมการปลูกแปลงหญา้และปรบัปรุงคุณภาพอาหารสตัว ์

3. เพือ่ส่งเสริมการปลูกแปลงหญา้และปรบัปรุงคุณภาพอาหารสตัว ์(GMP)

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครพนม จงัหวดัมหาสาคาม จงัหวดัรอ้ยเอด็

จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดัอุบลราชธานี  จงัหวดักาฬสนิธุ์

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 86,150,400

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

1. เพือ่ปรบัปรุงพนัธุโ์ค และพฒันาเทคโนโลยกีารเลี้ยงและทกัษะเกษตรกร

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคณุภาพสูง 56,016,400

(1) วตัถปุระสงค์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

21,386,400             บาท

1. งบลงทนุ 6,913,800              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,913,800              บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,050,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,050,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย) 5,050,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,863,800              บาท

1.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,863,800              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,863,800              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 14,472,600             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,472,600             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเนื้อและโคนมคณุภาพสูง 14,472,600             บาท

34,630,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,800,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,800,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 400,000                บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 2,400,000              บาท

2. งบลงทนุ 31,830,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,830,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 28,100,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารเกษตร 28,100,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,500,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคณุภาพสูง

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : สนบัสนุนการปรบัปรงุพนัธุ ์อาหารสตัวแ์ละพฒันาเทคโนโลยีการเลี้ยง

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคณุภาพสูง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงาน : กรมปศสุตัว ์

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคณุภาพสูง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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(2) เครือ่งจกัรผลติอาหาร สาํหรบัผลติอาหารผสมทเีอม็อาร ์แบบแกนตัง้ 

2 เกลยีวผสมชนดิลากจูงดว้ยฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13 ลบ.ม.

ตาํบลเชยีงยนื อาํเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 1 เครือ่ง 1,700,000              บาท

(3) เครือ่งจกัรผลติอาหาร สาํหรบัผลติอาหารผสมทเีอม็อาร ์แบบแกนตัง้ 

2 เกลยีวผสมชนดิลากจูงดว้ยฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. 

ตาํบลสระคู อาํเภอสุวรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 เครือ่ง 1,700,000              บาท

(4) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลเชยีงยนื

อาํเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั 1,100,000              บาท

(5) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลสระคู 

อาํเภอสุวรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 คนั 1,100,000              บาท

(6) รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลเชยีงยนื อาํเภอเชยีงยนื

จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั 2,700,000              บาท

(7) รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลสระคู อาํเภอสุวรรณภมู ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 คนั 2,700,000              บาท

(8) เครือ่งอดักอ้นพชืพรอ้มห่อพลาสตกิขนาดนํา้หนกัไม่นอ้ยกวา่ 900 กโิลกรมั

ตาํบลเชยีงยนื อาํเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 1 เครือ่ง 7,800,000              บาท

(9) เครือ่งอดักอ้นพชืพรอ้มห่อพลาสตกิขนาดนํา้หนกัไม่นอ้ยกวา่ 900 กโิลกรมั

ตาํบลสระคู อาํเภอสุวรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 เครือ่ง 7,800,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,730,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,730,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,730,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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บาท

บาท

-               57.6071       -             -           -              

                -          55.0000              -               -                 -   

                -          55.0000              -               -                 -   

                -          55.0000              -               -                 -   

                -            2.6071              -               -                 -   

                -            2.6071              -               -                 -   

                -            2.6071              -               -                 -   - พฒันาและส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร

             2.6071 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

2. กระทรวงพาณิชย์              2.6071 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              2.6071 

1.1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี            55.0000 

- ยกระดบัเมอืงนวตักรรมอาหาร

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโครงการ 

Northeastern Food Innopolis

           55.0000 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 57.6071            

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

           55.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

2. เพือ่พฒันาต่อยอดผลติภณัฑช์ีวภาพ ( พชื สตัว ์จลุนิทรีย ์) รวมถงึวสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร

ของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟารม์ปศุสตัว ์และชุมชน ใหเ้กิดความกา้วหนา้และนวตักรรมของภาค

และสรา้งรายไดใ้หม่ทีส่าํคญั

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิ จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัสุรินทร ์  

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัอุบลราชธานี  จงัหวดัยโสธร

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

1 ปี (ปี 2563)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 57,607,100

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

1. เพือ่พฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร พฒันาเทคโนโลยกีารผลติใหไ้ดม้าตรฐาน

 GMP

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ 57,607,100

(1) วตัถปุระสงค์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

55,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 55,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 55,000,000             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 55,000,000             บาท

(1) ครภุณัฑข์องโรงงานตน้แบบเกษตรแปรรูปอาหารสาํหรบั SME 

แบบครบวงจร (Food and Beverage for SME Pilot Plant) พรอ้มตดิตัง้ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 55,000,000             บาท

2,607,100              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,607,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิการตลาดอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร

ครบวงจร 2,607,100              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : สรา้งความเช่ือมโยงสถาบนัการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพฒันาเครอืข่ายของอตุสาหกรรม

ในลกัษณะคลสัเตอร ์

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่

ที่สาํคญัของภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่

ที่สาํคญัของภาค

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัทาํผลติภณัฑต์น้แบบ

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่

ที่สาํคญัของภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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บาท

บาท

68.7333          74.2926       18.0521        18.5936      19.5141         

          14.5688        17.5263        18.0521       18.5936         19.5141 

          14.5688        17.5263        18.0521       18.5936         19.5141 

          14.5688        17.5263        18.0521       18.5936         19.5141 

          54.1645        49.0870              -               -                 -   

          54.1645        49.0870              -               -                 -   

          54.1645        49.0870              -               -                 -   

                -            7.6793              -               -                 -   

                -            7.6793              -               -                 -   

                -            6.0561              -               -                 -   

                -            1.6232              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- พฒันาอาชีพและรายไดเ้กษตรกร           103.2515 

3. กระทรวงพาณิชย์              7.6793 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              7.6793 

- ส่งเสริมการรวมกลุม่และพฒันาเครือข่าย

ธุรกิจเกษตรอนิทรียเ์พือ่สรา้งโอกาสทางการคา้

             6.0561 

- ส่งเสริมการตลาดสนิคา้เกษตรทีม่ศีกัยภาพ              1.6232 

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม           103.2515 

2.1 กรมป่าไม ้           103.2515 

1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา            88.2549 

- พฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร            88.2549 

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

           88.2549 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

5 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 199.1857          

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 199,185,700

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสุรินทร ์

จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัอุดรธานี 

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัยโสธร

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

กลุ่มโครงการที่ 5 โครงการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร 74,292,600

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็นมอือาชีพ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

17,526,300             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,526,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,526,300             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการศาสตรพ์ระราชาราชภฏัพฒันาชมุชนทอ้งถิน่

   อย่างย ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื) 17,526,300             บาท

49,087,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,720,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,720,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 1,140,000              บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 200,000                บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 380,000                บาท

2. งบลงทนุ 40,917,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,917,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,917,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,917,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 40,917,000             บาท

รวม 21 รายการ (รวม 2,736,000 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 6,450,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,450,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 6,450,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,450,000              บาท

รวม 20 รายการ (รวม 4,300 หน่วย)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาความเขม้แข็งของเกษตรกรรุ่นใหม่ สถาบนัเกษตรกร และเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชน สหกรณ์

การเกษตร

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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7,679,300              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,679,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการรวมกลุม่และพฒันาเครอืข่ายธุรกจิเกษตรอนิทรยี์

เพือ่สรา้งโอกาสทางการคา้ 6,056,100              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการตลาดสนิคา้เกษตรทีม่ศีกัยภาพ 1,623,200              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : สนบัสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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บาท

บาท

37.8949          49.0098        25.6237        24.2000      26.6200         

          33.0949        33.0098          3.6237             -                  -   

          33.0949        33.0098          3.6237             -                  -   

          33.0949        33.0098          3.6237             -                  -   

           4.8000        16.0000         22.0000       24.2000         26.6200 

           4.8000        16.0000         22.0000       24.2000         26.6200 

           4.8000        16.0000         22.0000       24.2000         26.6200 - เพิม่มลูค่าผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

 ภายใตอ้ตัลกัษณจ์งัหวดั

            93.6200 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

2. กระทรวงอตุสาหกรรม             93.6200 

2.1 กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม             93.6200 

1.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง             69.7284 

- ยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงประเพณี

วฒันธรรม

            69.7284 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 163.3484           

1. กระทรวงมหาดไทย             69.7284 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม 49,009,800

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงประเพณีวฒันธรรม

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ

จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

5 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 163,348,400

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

33,009,800             บาท

1. งบลงทนุ 33,009,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,009,800             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,009,800             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 33,009,800             บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีอ่่างเก็บนํา้ธวชัชยั ตาํบลมะอ ึอาํเภอธวชับรุ ี

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 33,009,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 87,379,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 17,650,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,094,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,009,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,623,700              บาท

16,000,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 16,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

ภายใตอ้ตัลกัษณ์จงัหวดั 16,000,000             บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิบคุลากร เรยีนรูน้วตักรรมเพื่อพฒันาสนิคา้/ของที่ระลกึของแหล่งท่องเที่ยว และพฒันา

สนิคา้ OTOP (เชิงประเพณีวฒันธรรม)

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกเพื่อเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว 

(เชิงประเพณีวฒันธรรม)

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม
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บาท

บาท

-                20.9911        -             -            -              

                -            5.9485               -               -                  -   

                -            5.9485               -               -                  -   

                -            0.2985               -               -                  -   

                -            3.0000               -               -                  -   

                -            2.6500               -               -                  -   

                -            6.0426               -               -                  -   

                -            6.0426               -               -                  -   

                -            6.0426               -               -                  -   

2.1 สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

             6.0426 

- การพฒันาเครื่องประดบัเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรมของชนเผ่า

             6.0426 

- พฒันามรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรม

(Intangible Cultural Heritage)

ใหเ้ป็นกจิกรรมการท่องเทีย่ว

เชิงสรา้งสรรคอ์ารยธรรมอสีานใต ้

             3.0000 

- ส่งเสริมและพฒันาภาคีเครือข่าย

เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์

ในเขตพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรม

อสีานใต ้

             2.6500 

2. กระทรวงพาณิชย์              6.0426 

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่

การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

             5.9485 

- พฒันาตน้แบบแหลง่ท่องเทีย่ว

อย่างย ัง่ยนืตามเกณฑ ์GSTC

             0.2985 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 20.9911            

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา              5.9485 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้ 20,991,100

ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัศรีสะเกษ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

1 ปี (ปี 2563)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 20,991,100

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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                -            9.0000               -               -                  -   

                -            9.0000               -               -                  -   

                -            9.0000               -               -                  -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

3.1 กรมศิลปากร              9.0000 

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรู ้

ทางศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยง

การท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสีานใต)้

             9.0000 

             9.0000 

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 -

จบโครงการ

3. กระทรวงวฒันธรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

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)

6,042,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,042,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,042,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 6,042,600              บาท

5,948,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,948,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,948,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 5,948,500              บาท

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดําเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบริการเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกเพื่อเช่ือมโยงสูแ่หล่งท่องเที่ยว 

(อารยธรรมอสีานใต)้

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : สง่เสรมิบุคลากร เรยีนรูน้วตักรรมเพื่อพฒันาสนิคา้/ของท่ีระลกึของแหล่งท่องเที่ยว

และพฒันาสนิคา้ OTOP (อารยธรรมอสีานใต)้

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย ์

หน่วยงาน : สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้
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บาท

บาท

132.4758         54.8079        142.6405      -            -              

                -            1.6015               -               -                  -   

                -            1.6015               -               -                  -   

                -            1.6015               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

                -            2.7363               -               -                  -   

                -            2.7363               -               -                  -   

                -            2.7363               -               -                  -   

         132.4758        30.4701       142.6405             -                  -   

         132.4758        30.4701       142.6405             -                  -   

         132.4758        30.4701       142.6405             -                  -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

4.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง            305.5864 

- ยกระดบัการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง - 

เชิงกฬีา

           305.5864 

- ส่งเสริมการตลาดผลติภณัฑอ์นุภมูภิาค

ลุม่แม่นํา้โขง

             2.7363 

4. กระทรวงมหาดไทย            305.5864 

- โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุน

การพฒันาการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง -

เชิงกฬีา

            20.0000 

3. กระทรวงพาณิชย์              2.7363 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              2.7363 

2. กระทรวงคมนาคม             20.0000 

2.1 กรมทางหลวงชนบท             20.0000 

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่

การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

             1.6015 

- พฒันาและส่งเสริมสนิคา้และผลติภณัฑ์

ทางการท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรคว์ถิชีีวติ

ลุม่นํา้โขง

             1.6015 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 329.9242           

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา              1.6015 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง - สุขภาพ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี

จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัสกลนคร จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์

จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

3 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2564)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 329,924,200

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววิถชีีวิตลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา 54,807,900
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,601,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,601,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,601,500              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 1,000,000              บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเลย 601,500                บาท

20,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 20,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 20,000,000             บาท

(1) งานบาํรงุถนนสาย นพ.3023 แยก ทล.212 - ท่าเทยีบเรอื อ.ท่าอเุทน, 

บา้นแพง จ.นครพนม 1 แห่ง 20,000,000             บาท

30,470,100             บาท

1. งบลงทนุ 30,470,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,470,100             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,470,100             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,470,100             บาท

(1) ก่อสรา้งเขือ่น-ทางจกัรยาน และทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แม่นํา้โขง 

(ต่อเนื่อง) จากสวนเทดิพระเกยีรตถิงึแขวงทางหลวงนครพนม 

จงัหวดันครพนม ระยะทาง 1,500 เมตร  1 แห่ง 3,570,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกเพื่อเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว 

(วถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา)

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว วถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา
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วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,292,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,570,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,969,800             บาท

(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แม่นํา้โขง 

ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม (จากหนา้วดัพระอนิทรแ์ปลงถงึ

สวนเทดิพระเกยีรต)ิ จงัหวดันครพนม ความยาว 565 เมตร  1 แห่ง 16,041,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 51,900,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,407,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,514,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,041,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,936,300              บาท

(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แม่นํา้โขง 

บา้นหนองจนัทร ์หมู่ที ่14 ตาํบลท่าคอ้ อาํเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม ความยาว 1,000 เมตร  1 แห่ง 5,349,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 87,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,946,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,349,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,300,000             บาท

(4) เขือ่นป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แม่นํา้โขง 

บา้นหนองจนัทร ์หมู่ที ่1, หมู่ที ่13 ตาํบลท่าคอ้ อาํเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม ความยาว 1,500 เมตร  1 แห่ง 5,508,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 140,890,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,224,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,722,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,508,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,434,400             บาท

2,736,300              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,736,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการตลาดผลติภณัฑอ์นุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง 2,736,300              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : ประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสรมิดา้นการตลาดและการบรกิารดา้นการท่องเที่ยว

(วถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา)

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา
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บาท

บาท

71.9306          82.6200        -             -            -              

          35.9306        69.0000               -               -                  -   

          35.9306        69.0000               -               -                  -   

          35.9306        69.0000               -               -                  -   

          36.0000        13.6200               -               -                  -   

          36.0000        13.6200               -               -                  -   

          36.0000        13.6200               -               -                  -   - พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรู ้

ทางศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยง

การท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

            49.6200 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

2. กระทรวงวฒันธรรม             49.6200 

2.1 กรมศิลปากร             49.6200 

1.1 กรมทรพัยากรธรณี            104.9306 

- พฒันาพพิธิภณัฑเ์พือ่ยกระดบั

การท่องเทีย่วและใหบ้ริการพพิธิภณัฑ์

ทางธรณีวทิยาและซากดกึดาํบรรพ์

           104.9306 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 154.5506           

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม            104.9306 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ 82,620,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วยุคก่อนประวตัศิาสตร์

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดักาฬสนิธุ์

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

2 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 154,550,600

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

69,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 69,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 69,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 69,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 69,000,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค และปรบัปรงุสวนไดโนเสาร ์

พพิธิภณัฑส์รินิธร ตาํบลโนนบรุ ีอาํเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง 39,500,000             บาท

(2) ค่าพฒันานทิรรศการภายในอาคาร สวนไดโนเสารเ์มือ่ 130 ลา้นปี 

ศูนยศึ์กษาวจิยัและพพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเวยีงเก่า

จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 29,500,000             บาท

13,620,000             บาท

1. งบลงทนุ 13,620,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 13,620,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 13,620,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 13,620,000             บาท

(1) จดัตัง้อทุยานประวตัศิาสตรโ์นนเมอืง ตาํบลชมุแพ อาํเภอชมุแพ 

จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 13,620,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยคุก่อนประวตัิศาสตร ์

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยคุก่อนประวตัิศาสตร ์

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกเพื่อเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว

(ยคุก่อนประวตัิศาสตร)์

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรธรณี

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยคุก่อนประวตัิศาสตร ์
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บาท

บาท

1,669.5367       384.7203      335.5626      200.0000     200.0000       

                -          51.4000               -               -                  -   

                -          25.0000               -               -                  -   

                -          25.0000               -               -                  -   

                -          26.4000               -               -                  -   

                -          26.4000               -               -                  -   

                -          17.6835         17.6835             -                  -   

                -          17.6835         17.6835             -                  -   

                -          17.6835         17.6835             -                  -   

         120.5367        24.6777               -               -                  -   

         120.5367        24.6777               -               -                  -   

         120.5367        24.6777               -               -                  -   - ท่องเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาติ

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

           145.2144 

- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะ

ดา้นการท่องเทีย่วภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

            35.3670 

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม            145.2144 

3.1 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า

และพนัธุพ์ชื

           145.2144 

2. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม             35.3670 

2.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั             35.3670 

1.2 กรมทางหลวงชนบท             26.4000 

- บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทางเพือ่ส่งเสริม

และพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ

            26.4000 

1.1 กรมทางหลวง             25.0000 

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว สิง่อาํนวย

ความสะดวก ประชาสมัพนัธ์

และเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว

            25.0000 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 1,286.8196         

1. กระทรวงคมนาคม             51.4000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ

จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุม่โครงการ 1,286,819,600

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 5 โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 384,720,300

5 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

347



          46.0000        76.0415       117.8791             -                  -   

          46.0000        66.1209       117.8791             -                  -   

          46.0000        66.1209       117.8791             -                  -   

                -            9.9206               -               -                  -   

                -            9.9206               -               -                  -   

                -         214.9176       200.0000      200.0000        200.0000 

                -          34.9176               -               -                  -   

                -          34.9176               -               -                  -   

                -         180.0000       200.0000      200.0000        200.0000 

                -         180.0000       200.0000      200.0000        200.0000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

5.2 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเลย            780.0000 

- พฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วธรรมชาติ            780.0000 

5.1 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมกุดาหาร             34.9176 

- พฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วธรรมชาติ             34.9176 

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว สิง่อาํนวย

ความสะดวก ประชาสมัพนัธ์

และเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว

             9.9206 

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น            814.9176 

- ยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ            230.0000 

4.2 กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น              9.9206 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

4. กระทรวงมหาดไทย            239.9206 

4.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง            230.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

384,720,300           บาท

25,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 25,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา - คาํตากลา้ จ.สกลนคร 1 แห่ง 25,000,000             บาท

26,400,000             บาท

1. งบลงทนุ 26,400,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,400,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,400,000             บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 17,000,000             บาท

(1) งานบาํรงุถนนสาย ยส.3031 แยก ทล.202 - บา้นนาสะไมย ์อ.เมอืง 

จ.ยโสธร 1 แห่ง 17,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 9,400,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,400,000              บาท

24,677,700             บาท

1. งบลงทนุ 24,677,700             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,677,700             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,677,700             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,677,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,677,700             บาท

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกเพื่อเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว 

(ธรรมชาติ)

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
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66,120,900             บาท

1. งบลงทนุ 66,120,900             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 66,120,900             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 66,120,900             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 66,120,900             บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 17,115,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,115,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,884,500             บาท

(2) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีา(บงึหวัทะเล) 

จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 20,719,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(3) โครงการพฒันาเมอืงพื้นทีช่มุชนวดัท่าแขก-แก่งคดุคู ้อาํเภอเชยีงคาน 

จงัหวดัเลย  1 แห่ง 28,285,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
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9,920,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,920,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 9,920,600              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 9,920,600              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,920,600              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

34,917,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,084,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 34,917,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,084,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 34,917,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,084,700              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 34,917,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,084,700              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,154,900              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ซ่อมสรา้งถนนลาดยาง แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายทาง มห.ถ.1-0016

สายบา้นอนุรกัษบ์าํรงุ ตาํบลศรบีญุเรอืง - บา้นโคกสูงนอ้ย ตาํบลคาํอาฮวน

อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 6.20 กม. ผวิจราจร

กวา้ง 6 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร 1 สาย 27,762,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,084,700              บาท

180,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 180,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 180,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,000,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 180,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,000,000             บาท

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

กระทรวง : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมกุดาหาร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

กระทรวง : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเลย

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

351



(1) เงนิอดุหนุนค่าสิง่ก่อสรา้งสาํหรบัพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ราคาต่อหน่วยสูงกวา่ 10 ลา้นบาท 180,000,000            บาท

(1.1) โครงการพฒันาเเหลง่ท่องเทีย่วบา้นนอ้ยเเก่งคดุคู ้ตาํบลเชยีงคาน 

อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 1 เเห่ง 45,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท

(1.2) โครงการพฒันาเเหลง่ท่องเทีย่วอทุยานแห่งชาตภิเูรอื ตาํบลหนองบวั 

อาํเภอภเูรอื จงัหวดัเลย 1 เเห่ง 45,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท

(1.3) โครงการพฒันาเเหลง่ท่องเทีย่วภปู่าเปาะ ตาํบลปวนพ ุอาํเภอหนองหนิ 

จงัหวดัเลย 1 เเห่ง 45,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท

(1.4) โครงการพฒันาเเหลง่ท่องเทีย่วทุ่งดอกซากรุะภลูมโล ตาํบลสะทอน 

อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 1 เเห่ง 45,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท

17,683,500             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,683,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,683,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 17,683,500             บาท

1 ค่าใชส้อย 17,683,500             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการ 17,683,500             บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิบคุลากร เรยีนรูน้วตักรรมเพื่อพฒันาสนิคา้/ของที่ระลกึของแหล่งท่องเที่ยว

และพฒันาสนิคา้ OTOP (ธรรมชาติ) 

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
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บาท

2. เพือ่ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผูพ้กิารและผูสู้งอายุ

บาท

335.7901         111.7306      67.0000        65.0000      -              

           5.0000          7.0000              -               -                 -   

                -            2.0000              -               -                 -   

                -            2.0000              -               -                 -   

           5.0000          5.0000              -               -                 -   

           5.0000          5.0000              -               -                 -   

        330.7901        46.8221        65.0000       65.0000               -   

        330.7901        46.8221        65.0000       65.0000               -   

        330.7901        46.8221        65.0000       65.0000               -   

                -            1.7647          2.0000             -                 -   

                -            1.7647          2.0000             -                 -   

                -            1.7647          2.0000             -                 -   

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม              3.7647 

- โครงการยุตธิรรมสู่หมู่บา้น              3.7647 

- พฒันาอาชีพและรายไดข้องคนยากจน 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

          507.6122 

3. กระทรวงยุตธิรรม              3.7647 

- การพฒันาพื้นทีภ่าคสรา้งความเขม้แขง็ของ

ฐานเศรษฐกิจ

           10.0000 

2. กระทรวงมหาดไทย           507.6122 

2.1 กรมการพฒันาชุมชน           507.6122 

- โครงการพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร

             2.0000 

1.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ            10.0000 

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

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 579.5207          

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

           12.0000 

1.1 สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั              2.0000 

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิ

จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 579,520,700

(2) สถานที่ดาํเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า 111,730,600

(1) วตัถปุระสงค์

1. เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติและจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร  และผูด้อ้ยโอกาส
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                -            0.7676              -               -                 -   

                -            0.7676              -               -                 -   

                -            0.3476              -               -                 -   

                -            0.4200              -               -                 -   

                -          55.3762              -               -                 -   

                -          55.3762              -               -                 -   

                -          55.3762              -               -                 -   

4. กระทรวงศึกษาธิการ              0.7676 

- พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

             0.3476 

- พฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาเพือ่เตรียม

ความพรอ้มสู่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

             0.4200 

4.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              0.7676 

5. กระทรวงสาธารณสุข            55.3762 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข            55.3762 

- พฒันามาตรฐานการใหบ้ริการและการดูแล

สุขภาพผูสู้งอายุ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           55.3762 

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

5,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการพฒันาพื้นทีภ่าคสรา้งความเขม้แขง็ของฐานเศรษฐกจิ 

1 โครงการ 5,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 767,600                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการกจิกรรมพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์

เพือ่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 347,600                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการกจิกรรมพฒันากาํลงัคนอาชวีศึกษาเพือ่เตรยีม

ความพรอ้มสู่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 420,000                บาท

2,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบูรณาการภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 1 โครงการ 2,000,000              บาท

46,822,100             บาท

1. งบดาํเนินงาน 46,822,100             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,822,100             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 46,822,100             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

ตวัชี้วดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรงุ พฒันา ประชาชนมคีณุภาพชวีติดขีึ้น รอ้ยละ 1

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาระบบการใหบ้รกิาร

กลุ่มกจิกรรม : สรา้งโอกาสใหก้ลุ่มคนจนมีที่ดินทาํกนิของตนเองและเพิ่มสวสัดิการทางดา้นสงัคม 

ใหก้บักลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันาศกัยภาพคน

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิการมีอาชีพและยกระดบัฝีมือรวมทัง้อบรมใหค้วามรู ้

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม
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1,764,700              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,764,700              บาท

1) โครงการยุตธิรรมสู่หมู่บา้น 1,764,700              บาท

55,376,200             บาท

1. งบลงทนุ 55,376,200             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,376,200             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 55,376,200             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 55,376,200             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 55,376,200             บาท

รวม 175 รายการ (รวม 216 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ยกระดบัคณุภาพชีวติ

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิใหม้ีระบบและการมีส่วนร่วมของชมุชนในการดูแลผูพ้กิารและผูสู้งอายุ

กระทรวง : กระทรวงยตุิธรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม
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บาท

2. เพือ่ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผูพ้กิารและผูสู้งอายุ

บาท

31.4778          181.1615      149.4030      159.7034     46.3994         

          31.4778       181.1615       149.4030     159.7034         46.3994 

          31.4778       181.1615       149.4030     159.7034         46.3994 

          31.4778       181.1615       149.4030     159.7034         46.3994 

1. เพือ่แกป้ญัหาโรคพยาธิใบไมต้บั และมะเร็งนํา้ดใีนพื้นทีเ่สีย่ง

(2) สถานที่ดาํเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาระบบป้องกนัและควบคมุโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ท่อน้ําดี

ในพื้นที่เสี่ยง

181,161,500

(1) วตัถปุระสงค์

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

ประมาณการรายจ่าย *

รวมหน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิ

จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

5 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 568,145,100

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ 

พ.ศ 2564 - 2566

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

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 568.1451          

1. กระทรวงสาธารณสุข           568.1451 

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           568.1451 

- คดักรอง เฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรค

พยาธิใบไมต้บัมะเร็งท่อนํา้ด ี

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          568.1451 
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181,161,500           บาท

1. งบดาํเนินงาน 40,941,500             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,941,500             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,495,700              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 12,163,300             บาท

(3) ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 13,262,500             บาท

(4) ค่าตรวจคดักรองมะเรง็ท่อนํา้ดี 10,020,000             บาท

2. งบลงทนุ 140,220,000           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 140,220,000           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 140,220,000           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 123,820,000           บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 120,000,000           บาท

รวม 115 รายการ (รวม 144 หน่วย)

(2) เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนดิใชใ้นหอ้งผ่าตดั

โรงพยาบาลขอนแก่น ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

1 เครือ่ง 2,000,000              บาท

(3) เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 2 หวัตรวจ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือ่ง 1,820,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 16,400,000             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 16,400,000             บาท

รวม 271 รายการ (รวม 328 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาระบบป้องกนัและควบคมุโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ท่อน้ําดีในพื้นที่เสี่ยง

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ยกระดบัคณุภาพชีวติ

กลุ่มกจิกรรม : สรา้งเครอืข่ายโรงพยาบาล ในการคดักรอง เฝ้าระวงั วนิิจฉยัและรกัษาโรคพยาธิใบไมต้บั

และผูป่้วยมะเรง็ท่อน้ําดี 

 กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคมุโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ท่อน้ําดีในพื้นที่เสี่ยง

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

ตวัชี้วดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรงุ พฒันา ประชาชนมคีณุภาพชวีติดขีึ้น  รอ้ยละ 1

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน
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บาท

2. เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพเดก็ก่อนวยัเรียน ใหม้พีฒันาการความพรอ้ม ทกัษะสมอง ร่างกาย และสงัคม

บาท

-               4.4300         -             -           -              

                -            4.4300              -               -                 -   

                -            4.4300              -               -   

                -            4.4300              -               -                 -   

รวมทัง้สิ้น

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

1. กระทรวงสาธารณสุข

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

- เฝ้าระวงั ตดิตาม แกไ้ขภาวะโภชนาการ 

และพฒันาการเดก็ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

             4.4300 

             4.4300 

             4.4300 

4.4300             

(1) วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ส่งเสริมการบริโภคไอโอดนีและใหค้วามรุแ้ก่พ่อแม่หรือผูดู้แลเดก็ดา้นโภชนาการทีเ่หมาะสม 

ตัง้แต่เริ่มต ัง้ครรภ ์และวธิีการเลี้ยงดูเดก็ทีเ่หมาะสม

ปี 2564 ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

ปี 2563

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

1 ปี (ปี 2563)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 4,430,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาโภชนาการแม่ และเดก็ 4,430,000
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4,430,000              บาท

1. งบลงทนุ 4,430,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,430,000              บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,430,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 4,430,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,430,000              บาท

รวม 36 รายการ (รวม 56 หน่วย)

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงาน : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

ตวัชี้วดั : สดัส่วนความเสมอภาคทางสงัคมเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโภชนาการแม่ และเด็ก

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันาศกัยภาพคน

กลุ่มกจิกรรม : ใหค้วามรูแ้ก่พ่อแม่ หรอืผูดู้แลเด็กในดา้นโภชนาการ และวธิีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

โครงการ : โครงการพฒันาโภชนาการแม่และเด็ก

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน
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บาท

บาท

6,335.7676       3,043.9125    3,064.9125    3,064.9125   -              

      6,335.7676     3,022.9125     3,022.9125   3,022.9125               -   

      6,335.7676     3,022.9125     3,022.9125   3,022.9125               -   

      6,335.7676     3,022.9125     3,022.9125   3,022.9125               -   

                -          21.0000        42.0000       42.0000               -   

                -          21.0000        42.0000       42.0000               -   

                -          21.0000        42.0000       42.0000               -   - ปรบัปรุงพฒันาและจดัหาแหลง่นํา้           105.0000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

2. กระทรวงมหาดไทย           105.0000 

2.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           105.0000 

1.1 กรมชลประทาน        15,404.5051 

- ปรบัปรุง พฒันาและจดัหาแหลง่นํา้        15,404.5051 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 15,509.5051       

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        15,404.5051 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน้ํา เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน 3,043,912,500

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันาแหลง่นํา้เดมิ แหลง่นํา้ธรรมชาต ิใหม้ปีระสทิธิภาพในการกกัเก็บนํา้ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายจาก

อุทกภยัและภยัแลง้

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอานาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ 

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 15,509,505,100

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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แนวทางการดาํเนินงาน : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดั : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1

3,022,912,500         บาท

1. งบลงทนุ 3,022,912,500         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,022,912,500         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,022,912,500         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 1,945,706,300         บาท

(1) ฝายทดนํา้และขดุลอกหว้ยบงนอ้ย ความกวา้ง 6.9 เมตร 

ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ 

ตาํบลคุม้เก่า อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 30,000,000             บาท

(2) ฝายหว้ยทุ่งบ่อ ความกวา้ง 25 เมตร ความยาว 35.838 เมตร สูง 4 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์450 ไร่ ตาํบลคมึชาด อาํเภอหนองสองหอ้ง 

จงัหวดัขอนแก่น 55,000,000             บาท

(3) ฝายหว้ยลกึ ขนาดสนัฝาย ยาว 48.00 เมตร ตาํบลหลุง่ตะเคยีน 

อาํเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 15,000,000             บาท

(4) ฝายหว้ยสมอ ขนาดสนัฝาย ยาว 24.50 เมตร ตาํบลบา้นไทร 

อาํเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 15,000,000             บาท

(5) ฝายหว้ยขี้นาค(ตอนลา่ง) ความกวา้ง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 เมตร 

สูง 3.5 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลขามป้อม อาํเภอวาปีปทมุ

จงัหวดัมหาสารคาม 50,000,000             บาท

(6) ฝายหว้ยนกคอก่าน ความยาว 8.70 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์ 

300 ไร่ ตาํบลไผ่ อาํเภอทรายมลู จงัหวดัยโสธร 16,000,000             บาท

(7) ฝายหว้ยโป่งคอม ความกวา้ง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร 

สูง 3.5 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ ตาํบลวงัสามคัค ีอาํเภอโพนทอง 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 30,000,000             บาท

(8) ฝายบา้นกะทม (องักญั) ขนาดสนัฝาย ยาว 48.70 เมตร ตาํบลสาํโรง 

อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์ จงัหวดัสุรนิทร์ 20,000,000             บาท

(9) ฝายนํา้ลน้หว้ยตาเทยีว ความยาว 50.00 เมตร สูง 4.50 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ ตาํบลจานลาน อาํเภอพนา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 46,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน้ํา เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : ปรบัปรงุ พฒันาและจดัหาแหล่งน้ํา

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน้ําเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น
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(10) ฝายหว้ยท่าแตง ความยาว 9.90 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์ 

400 ไร่ ตาํบลนาเลนิ อาํเภอศรเีมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท

(11)  ฝายหว้ยบวั ความยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน์

480 ไร่ ตาํบลกลาง อาํเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี 16,000,000             บาท

(12) ฝายลาํนํา้พร (ปชด) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลปากตม อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 35,000,000             บาท

(13) ฝายหว้ยแกว้แมง บา้นหนิสิว่ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 54 เมตร 

สูง 2 เมตร ตาํบลชานุมาน อาํเภอชานุมาน จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 20,000,000             บาท

(14) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ยาว 13,900 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 4,000 ไร่ บา้นโนนโพธิ์ 

ตาํบลหนองกงุเซนิ อาํเภอภเูวยีง จงัหวดัขอนแก่น 66,000,000             บาท

(15) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.125 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 3,667 เมตร 

พื้นทีช่ลประทาน 1,209 ไร่ บา้นกดุหวัชา้ง ตาํบลหนองคอนไทย 

อาํเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ 35,000,000             บาท

(16) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.20 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 5,100 เมตร 

พื้นทีช่ลประทาน 1,800 ไร่ บา้นหนองตะครอง ตาํบลโคกเพชรพฒันา 

อาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมูิ 45,000,000             บาท

(17) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นหนองม่วง ตาํบลหนองครก 

อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 30,000,000             บาท

(18) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 6,710 เมตร บา้นขามเป้ีย 

พื้นทีร่บัผลประโยชน ์2,500 ไร่ ตาํบลขามเป้ีย อาํเภอตระการพชืผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี 45,000,000             บาท

(19) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นเปือยเหนอื  

ขนาด 0.280 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาวรวม 6,960 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,400 ไร่ ตาํบลโนนกาเลน็

อาํเภอสาํโรง จงัหวดัอบุลราชธานี 40,000,000             บาท

(20)  ฝายหว้ยคอ้ (ตอนกลาง) ความกวา้ง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร

สูง 3 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์350 ไร่ ตาํบลนาโก อาํเภอกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ 35,000,000             บาท

(21) ฝายลาํหว้ยหญา้ไซตอนลา่ง  ความยาวสนัฝาย 25.00 เมตร 

สูง 300 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลลอมคอม อาํเภอพล 

จงัหวดัขอนแก่น 12,000,000             บาท

(22) อาคารบงัคบันํา้หว้ยซอ้ ความกวา้ง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร 

สูง 3 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลหว้ยม่วง อาํเภอภผูาม่าน 

จงัหวดัขอนแก่น 25,000,000             บาท
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(23) ฝายนํา้ลน้ลาํหว้ยกล ํา่ ความกวา้ง 6.9 เมตร ความยาว 33.3 เมตร 

สูง 3.5 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์450 ไร่ ตาํบลนางแดด อาํเภอหนองบวัแดง 

จงัหวดัชยัภมูิ 30,000,000             บาท

(24) ฝายนํา้ลน้ลาํหว้ยกุ่ม ความกวา้ง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 เมตร 

สูง 3.5 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์350 ไร่ ตาํบลนางแดด อาํเภอหนองบวัแดง 

จงัหวดัชยัภมูิ 30,000,000             บาท

(25) ฝายหว้ยยาง ความยาว 9.60 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์

500 ไร่ ตาํบลโคกหนิแฮ่ อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 25,000,000             บาท

(26) ฝายหว้ยวงัยาว ความยาว 12.90 เมตร สูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์ 500 ไร่ ตาํบลกตุาไก ้อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 20,000,000             บาท

(27) ฝายหว้ยดนิดาํ ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์850 ไร่ ตาํบลท่ากกแดง อาํเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 35,000,000             บาท

(28) ฝายนํา้ลน้หว้ยทราย ความยาว 38.00 เมตร สูง 4.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์ 825 ไร่ ตาํบลคาํบก อาํเภอคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร 44,886,300             บาท

(29) ฝายลาํหว้ยโพง บา้นนาสะแบก พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 45 เมตร 

สูง 3 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลโนนเปือย อาํเภอกดุชมุ 

จงัหวดัยโสธร 45,000,000             บาท

(30) ฝายหว้ยโดน ความกวา้ง 10.2 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร

พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลป่าสงัข ์อาํเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 30,000,000             บาท

(31) ฝายหว้ยหนิตัง้ ความกวา้ง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์350 ไร่ ตาํบลป่าสงัข ์อาํเภอจตรุพกัตรพมิาน 

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ 25,000,000             บาท

(32) ฝายหว้ยแย่กลาง ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์351 ไร่ ตาํบลนํา้สวย อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 30,000,000             บาท

(33) ฝายบา้นบวกแตแ้ละอาคารประกอบพรอ้มระบบส่งนํา้ 

ขนาดความกวา้ง 6.90 เมตร ความยาว 24.70 เมตร ความสูง 4.00 เมตร

และพื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ ตาํบลโพนยาง อาํเภอวงัหนิ จงัหวดัศรสีะเกษ 20,000,000             บาท

(34) ฝายหว้ยบ่อแดง  ความยาว 35.00 เมตร  ความสูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์600 ไร่ ตาํบลม่วง อาํเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร 35,000,000             บาท

(35) ฝายหนองราศร ีขนาดสนัฝาย ยาว 25 เมตร ตาํบลตาน ี

อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรนิทร์ 15,000,000             บาท

(36) ฝายหว้ยนํา้สวย (บา้นหนองหมืน่) ความยาว 40.00 เมตร 

ความสูง 4.00 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์1,500 ไร่ ตาํบลค่ายบกหวาน 

อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 35,500,000             บาท

(37) ฝายลาํนํา้พวย ความยาว 65.00 เมตร ความสูง 5.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์1000 ไร่ ตาํบลนากอก อาํเภอศรบีญุเรอืง 

จงัหวดัหนองบวัลาํภู 60,000,000             บาท
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(38) ฝายหว้ยพระเหลา ความยาว 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ ตาํบลพระเหลา อาํเภอพนา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 36,000,000             บาท

(39) ฝายหนองบ่ออาจ ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลสรา้งแป้น อาํเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี 30,000,000             บาท

(40) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 5,200 เมตร 

พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ บา้นลาดใหญ่ (ท่าเอยีด) ตาํบลลาดใหญ่ 

อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 45,000,000             บาท

(41) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 4,600 เมตร 

พื้นทีช่ลประทาน 1,700 ไร่ บา้นคอนสวรรค ์ตาํบลคอนสวรรค ์

อาํเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภมูิ 45,000,000             บาท

(42) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้บา้นกดุกุ่มใหญ่ 

ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 4,000 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ ตาํบลโนนตาล 

อาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม 35,000,000             บาท

(43) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 3,350 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ บา้นยอ้มพฒันา 

ตาํบลชะโนดนอ้ย อาํเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร 30,000,000             บาท

(44) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 2 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 5,300 เมตร บา้นคูเมอืง 

ตาํบลท่าสดีา อาํเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ 25,000,000             บาท

(45) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นนาแปน 

ขนาด 0.250 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง ยาว 5.332 กม. พื้นทีช่ลประทาน 

1,204 ไร่ บา้นนาแปน ตาํบลศรฐีาน อาํเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 35,000,000             บาท

(46) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นดูน-หนองโน ตาํบลดูน

อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ 38,000,000             บาท

(47) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าสู่หนองพลอง ตาํบลจานแสนไชย 

อาํเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ 34,800,000             บาท

(48) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้บา้นดอนวา่น 

ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาวรวม 2,900 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 850 ไร่ ตาํบลหวัตะพาน 

อาํเภอหวัตะพาน จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 19,520,000             บาท

(49) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้บา้นโนนหวาง 

ขนาด 0.20 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาวรวม 2,380 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,300 ไร่ ตาํบลจานลาน 

อาํเภอพนา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 20,000,000             บาท
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(50) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นดอนเสยีบ 

ความยาวท่อ 7.50 กม. ตาํบลเตาไห อาํเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี 30,000,000             บาท

(51) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นหนองไผ่ 

ความยาวท่อ 8.20 กม. ตาํบลนาทราย อาํเภอพบูิลยร์กัษ ์

จงัหวดัอดุรธานี 30,000,000             บาท

(52) สถานสูีบนํา้ดว้ยโซลา่เซลล ์ขนาด 0.21 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 2,940 เมตร บา้นร่องก่อ 

พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ ตาํบลโพธิ์ใหญ่ อาํเภอวารนิชาํราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท

(53) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นเดือ่โดม (2) 

ขนาด 0.21 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 4,540 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,200 ไร่ ตาํบลโพธิ์ไทร 

อาํเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 30,000,000             บาท

(54) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 6,800 เมตร บา้นท่าบ่อแบง

พื้นทีร่บัผลประโยชน ์1,500 ไร่ ตาํบลขามเป้ีย อาํเภอตระการพชืผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี 36,000,000             บาท

(55) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.250 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 5,700 เมตร  

บา้นโนนสมบูรณ์ พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ ตาํบลโนนกลาง 

อาํเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 35,000,000             บาท

(56) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ13.58 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยบา้นพุ่มอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 

ตาํบลสุวรรณคาม อาํเภอนคิมนํา้อูน จงัหวดัสกลนคร 70,000,000             บาท

(57) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการสถานสูีบนํา้พรอ้มระบบส่งนํา้

ลาดวาร ีPR1 ตาํบลคาํเขือ่นแกว้ อาํเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธานี 20,000,000             บาท

(58) อาคารบงัคบันํา้หว้ยนางตุม้(ตอนลา่ง) ขนาดช่องระบาย กวา้ง 3 เมตร 

สูง 3 เมตร 3 ช่อง จาํนวน 1 แห่ง ตาํบลป่าโมง อาํเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท

(59) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการสถานสูีบนํา้พรอ้มระบบส่งนํา้ลาด

วาร ีPR1 ตาํบลคาํเขือ่นแกว้ อาํเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธานี 60,000,000             บาท

(60) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นนาเหมอืด 

ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง ความยาว 10.00 กม. 

พื้นทีช่ลประทาน 1,300 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร 

ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร 35,000,000             บาท
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1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,077,206,200         บาท

(1) แกม้ลงิบงึหว้ยโจดพรอ้มอาคารประกอบ 

ปรมิาตรเก็บกกั 1.57 ลา้น ลบ.ม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาหนองหวาย

ตาํบลกดุนํา้ใส อาํเภอนํา้พอง จงัหวดัขอนแก่น 52,268,000             บาท

(2) แกม้ลงิหนองฝายหลวง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 0.32 

ลา้น ลบ.ม. ตาํบลหนองแวงนางเบา้ อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 15,000,000             บาท

(3) แกม้ลงิบงึนกโงพ่รอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 0.72 ลา้น ลบ.ม.

ตาํบลศรสีาํราญ อาํเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภมูิ 25,000,000             บาท

(4) แกม้ลงิหนองเซยีงซาพรอ้มอาคารประกอบ 

ปรมิาตรเก็บกกั 0.15 ลา้นลบ.ม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพรม-เชญิ

ตาํบลผกัปงั อาํเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ 10,000,000             บาท

(5) แกม้ลงิหนองบวัใหญ่พรอ้มอาคารประกอบ จาํนวน 1 แห่ง โครงการส่งนํา้และ

บาํรงุรกัษาชบีน ตาํบลหนองบวัใหญ่ อาํเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมูิ 30,000,000             บาท

(6) เพิม่ประสทิธภิาพอ่างเก็บนํา้บา้นเพชร ปรมิาตรเก็บกกั 0.40 ลา้น ลบ.ม.  

ตาํบลบา้นเพชร อาํเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ 15,000,000             บาท

(7) แกม้ลงิหนองละหานนอ้ย (บงึละหานลูกนก - หนองละหานนอ้ย) 

ความจ ุ1.78 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลบา้นเหลือ่ม อาํเภอบา้นเหลือ่ม

จงัหวดันครราชสมีา 64,725,400             บาท

(8) แกม้ลงิบา้นโคกเขาพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ0.60 ลา้น ลบ.ม.

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํปลายมาศ ตาํบลโคกมะม่วง อาํเภอปะคาํ

จงัหวดับรุรีมัย์ 25,000,000             บาท

(9) แกม้ลงิกดุคา้ว พรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั 0.04 ลา้น ลบ.ม. 

ตาํบลตาดทอง อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 15,000,000             บาท

(10) แกม้ลงิหนองคาํผอื พรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั 0.06 ลา้น ลบ.ม. 

ตาํบลกระจาย อาํเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร 40,000,000             บาท

(11) แกม้ลงิกดุฮ ีพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาณดนิขดุ 0.333 ลบ.ม. 

ตาํบลโพธิ์ อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 25,000,000             บาท

(12) แกม้ลงิหนองหนิกองพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ250,000 ลบ.ม.  

โครงการชลประทานสกลนคร ตาํบลนาซอ อาํเภอวานรนวิาส 

จงัหวดัสกลนคร 15,000,000             บาท

(13) แกม้ลงิหนองคกึฤทธิ์ พรอ้มอาคารประกอบ  

ปรมิาณเก็บกกั 0.1400 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลเปือย อาํเภอลอือาํนาจ 

จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 27,000,000             บาท

(14) แกม้ลงิหนองโดน พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาณเก็บกกั 0.14 ลา้น ลบ.ม.  

ตาํบลจานลาน อาํเภอพนา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 35,000,000             บาท

(15) แกม้ลงิหนองโดก-หนองแตพ้รอ้มอาคารประกอบ ปรมิาณคนิขดุ 

250,000 ลบ.ม. ตาํบลบา้นยา อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี 15,000,000             บาท
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(16) แกม้ลงิกดุหวาย พรอ้มอาคารประกอบ  พื้นทีร่บัผลประโยชน ์515 ไร่

ความจ ุ1.56 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลหนองกนิเพล อาํเภอวารนิชาํราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี 50,000,000             บาท

(17) แกม้ลงิเสมด็ พรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ0.2 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลเสมด็ 

อาํเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย์ 10,000,000             บาท

(18) แกม้ลงิสวายสอพรอ้มอาคารประกอบและระบบส่งนํา้ ปรมิาณดนิขดุ 

0.1 ลา้น ลบ.ม. อาคารขนาด 3x3 เมตร จาํนวน 2 ช่อง 1 แห่ง ตาํบลสะแกโพรง 

อาํเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย์ 15,000,000             บาท

(19) แกม้ลงิหนา้ฝายโคกสะอาด ปรมิาณดนิขดุ 0.35 ลา้น ลบ.ม 

ตาํบลหนิโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 12,000,000             บาท

(20) แกม้ลงิหนา้ฝายบา้นแท่นพระ ปรมิาณดนิขดุ 0.30 ลา้น ลบ.ม. 

ตาํบลหนองคู อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 10,000,000             บาท

(21) พนงักัน้นํา้ฝัง่ขวาพรอ้มอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมติ 

บ.หนองหอยใหญ่ ระยะทาง 1.845 กม. ตาํบลพุ่มแก อาํเภอนาแก 

จงัหวดันครพนม 20,000,000             บาท

(22) พนงักัน้นํา้พรอ้มอาคารประกอบ ปตร.บา้นตบัเต่า 

ระยะทาง 2.585 กม. ตาํบลหนองเทาใหญ่ อาํเภอปลาปาก 

จงัหวดันครพนม 20,000,000             บาท

(23) ระบบระบายนํา้ลาํจกัราช บ.บวุงัหวา้-บ.ขาม ความยาว 4 กม.

ตาํบลสสีุก อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา 30,202,800             บาท

(24) อาคารระบายนํา้ลน้ปกต ิขนาด 6 X 4.5 เมตร จาํนวน 4 บาน 

โครงการพฒันาลุม่นํา้ลาํเชยีงไกร ตอนลา่ง ตาํบลบลัลงัก ์อาํเภอโนนไทย 

จงัหวดันครราชสมีา 50,000,000             บาท

(25) ประตูระบายนํา้ลาํปลายมาศ บา้นโคกมะม่วง 

ขนาดบาน 6.00 x 4.00 เมตร จาํนวน 2 บาน 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํปลายมาศ ตาํบลโคกมะม่วง อาํเภอปะคาํ

จงัหวดับรุรีมัย์ 20,010,000             บาท

(26) ปรบัปรงุพนงักนันํา้ชช่ีวงที ่1 ฝายวงัยาง กม.0+000 ถงึ 9+500 

พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลท่าตูม อาํเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม 30,000,000             บาท

(27) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้กดุแขแซ ขนาดบานระบาย 6.0 x 9.0 เมตร

จาํนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ ตาํบลบงึงาม 

อาํเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 50,000,000             บาท

(28) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้มะแว ขนาดบานระบาย  6.0 x 4.0 เมตร 

จาํนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ ตาํบลบงึงาม 

อาํเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 50,000,000             บาท
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(29) ปรบัปรงุพนงักนันํา้ชฝีัง่ขวา โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ กม.35+000 ถงึ 

60+000 (ระยะที ่2) ระยะทาง 12.5 กม. ตาํบลทุ่งเขาหลวง 

อาํเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 40,000,000             บาท

(30) ปรบัปรงุพนงักนันํา้ยงัฝัง่ขวา กม.0+000 ถงึ กม.24+000 

พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่1) ระยะทาง 12 กม.ตาํบลนาแซง 

อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 40,000,000             บาท

(31) อาคารป้องกนัการกดัเซาะลาํนํา้ยงั กม.0+000 ถงึ กม.24+000  

ตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 55,000,000             บาท

(32) ประตูระบายนํา้บา้นบงเหนอื 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร 

ตาํบลบงเหนอื อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 28,000,000             บาท

(33) แกม้ลงิกดุออ้ พรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีร่บัผลประโยชน ์1,120 ไร่

ความจ ุ1.56 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลหนองกนิเพล อาํเภอวารนิชาํราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี 25,000,000             บาท

(34) แกม้ลงิบา้นไฮตาก พรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีร่บัผลประโยชน ์270 ไร่ 

ความจ ุ0.40 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลแกง้ อาํเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท

(35) แกม้ลงิลาํหว้ยยาง (หว้ยคาํเนยีม) พรอ้มอาคารประกอบ 

พื้นทีร่บัผลประโยชน ์1,000 ไร่ ความจ ุ0.14 ลา้น ลบ.ม. 

ตาํบลเหลา่เสอืโกก้ อาํเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี 20,000,000             บาท

(36) แกม้ลงิอ่างหนิ(หว้ยนาหลบุ)พรอ้มอาคารประกอบ 

พื้นทีร่บัผลประโยชน ์500 ไร่ ความจ ุ0.20 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลขา้วปุ้ น 

อาํเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี 30,000,000             บาท

(37) ประตูระบายนํา้หว้ยแคน หมู่ 6 ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร 

จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลโขงเจยีม อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี 24,000,000             บาท

(38) ปตร.หว้ยมะอ ึขนาดบานระบาย 3x3 เมตร จาํนวน 2 ช่อง 

ตาํบลโขงเจยีม อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี 24,000,000             บาท

21,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 21,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน้ําเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,000,000             บาท

(1) โครงการก่อสรา้งระบบบรหิารจดัการนํา้หนองเครอืเขา 

อาํเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 21,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 105,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
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บาท

บาท

221.6398         158.6370      -             -           -              

        221.6398       158.6370              -               -                 -   

          93.5764        76.7543              -               -                 -   

           8.3144        14.1016              -               -                 -   

          53.3313          2.8563              -               -                 -   

          31.9307        59.7964              -               -                 -   

        128.0634        81.8827              -               -                 -   

           8.6000          0.5500              -               -                 -   

2. เพือ่ป้องกนัการบกุรุก การรกัษาพื้นทีป่่าไมเ้ดมิ และเพิม่พื้นทีป่่าไมใ้หม่ รกัษาสมดุลระบบนิเวศ     

และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหท้รพัยากรป่าไมเ้ป็นฐานการพฒันาและใชป้ระโยชนร์วมท ัง้สรา้งความรู ้ 

ความเขา้ใจ ความตระหนกัในการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้และการมสี่วนร่วม      

เพือ่ใหเ้กิดการบริหารจดัการทีถ่กูตอ้ง และสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนอย่างย ัง่ยนื     

- สรา้งเครือข่ายราษฎรพทิกัษป่์า 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

             9.1500 

1.1 กรมป่าไม ้           170.3307 

- อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรป่าไม ้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           22.4160 

ปี 2565
ปี 2566 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 380.2768          

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม           308.2768 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

- ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม ้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           56.1876 

- อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วม

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           91.7271 

1.2 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           209.9461 

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กลุ่มโครงการที่ 2  โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าและสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 158,637,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

1. เพือ่อนุรกัษท์รพัยากรป่ามใ้หเ้ป็นป่าตน้นํา้ เพิม่ความอุดมสมบูรณ ์เป็นแหลง่อาหาร และรายไดใ้หก้บั

ประชาชนไดอ้ย่างย ัง่ยนื

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอานาจเจริญ

จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

2 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 380,276,800

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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          89.2982        74.9787              -               -                 -   

          30.1652          6.3540              -               -                 -   

ปี 2564 ปี 2565

- แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบั

สตัวป่์า (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

           36.5192 

ปี 2563

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

          164.2769 

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวมปี 2566 -

จบโครงการ
เริ่มตน้ - ปี 2562
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

14,101,600             บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,601,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,601,600              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 5,312,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 43,200                  บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 48,000                  บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 347,200                บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 444,000                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 275,200                บาท

(7) วสัดสุนามและการฝึก 132,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 7,500,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,500,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 7,500,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,500,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 150 หน่วย)

81,882,700             บาท

1. งบดาํเนินงาน 206,400                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 206,400                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 206,400                บาท

2. งบลงทนุ 78,716,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 78,716,300             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 78,716,300             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 78,716,300             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 78,716,300             บาท

รวม 113 รายการ (รวม 8,226,155 หน่วย)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงาน : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มโครงการ :  โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : ดูแลรกัษาทรพัยากรป่าไมใ้นพื้นที่ป่าอนุรกัษฯ์ และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรกัษ์

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

ตวัชี้วดั : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1
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3. งบเงนิอดุหนุน 960,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 960,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและพฒันาการมสี่วนร่วมของชมุชน

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์จงัหวดัอบุลราชธาน ี2 หมู่บา้น 100,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและพฒันาการมสี่วนร่วมของชมุชน

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หมู่บา้น 50,000                  บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและพฒันาการมสี่วนร่วมของชมุชน

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์จงัหวดัสุรนิทร ์2 หมู่บา้น 100,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรพทิกัษป่์า 11 หมู่บา้น 550,000                บาท

5) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดันครราชสมีา 2 หมู่บา้น 20,000                  บาท

6) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดับรุรีมัย ์2 หมู่บา้น 20,000                  บาท

7) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัชยัภมู ิ4 หมู่บา้น 40,000                  บาท

8) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัศรสีะเกษ 2 หมู่บา้น 20,000                  บาท

9) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัอดุรธาน ี3 หมู่บา้น 30,000                  บาท

10) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดันครพนม 3 หมู่บา้น 30,000                  บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 2,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2,856,300              บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,220,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,220,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 630,400                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 120,000                บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 215,000                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 255,400                บาท

2. งบลงทนุ 1,435,500              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,435,500              บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,435,500              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,435,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,435,500              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 870,000 หน่วย)

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิใหม้ีการปลูกป่าไม ้

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน
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3. งบเงนิอดุหนุน 200,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 200,000                บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 200,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 200,000                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

59,796,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,266,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,266,400              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 1,651,800              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 742,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,420,600              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 200,000                บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 587,000                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,279,600              บาท

(7) วสัดกุ่อสรา้ง 8,400                   บาท

(8) วสัดคุอมพวิเตอร์ 307,000                บาท

(9) วสัดกุารเกษตร 70,000                  บาท

2. งบลงทนุ 18,830,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,830,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,830,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,830,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 18,830,000             บาท

รวม 19 รายการ (รวม 2,200,038 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 34,700,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 34,700,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 33,600,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 33,600,000             บาท

รวม 18 รายการ (รวม 480 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัอดุรธาน ี1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

3) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัเลย 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

4) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดันครราชสมีา 

2 เครอืข่าย 100,000                บาท

5) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัชยัภมู ิ2 เครอืข่าย 100,000                บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิ พฒันา การมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาการป่าไม ้

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน

375



6) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัขอนแก่น 

2 เครอืข่าย 100,000                บาท

7) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัหนองคาย 

1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

8) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู

2 เครอืข่าย 100,000                บาท

9) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดันครพนม 

1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

10) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัศรสีะเกษ 

1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

11) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัยโสธร 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

12) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัอบุลราชธาน ี

3 เครอืข่าย 150,000                บาท

13) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 

2 เครอืข่าย 100,000                บาท

14) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัสุรนิทร ์1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

15) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดับรุรีมัย ์2 เครอืข่าย 100,000                บาท

376



งบดาํเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น        126.4003      3,005.8230        395.6034         62.0034      3,589.8301 

สาํนกันายกรฐัมนตรี               -                 -           20.7338               -           20.7338 

1. สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน)

              -                 -           12.6843               -           12.6843 

- โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วคุณภาพ

กลุม่เป้าหมายเฉพาะ

              -                 -           12.6843               -           12.6843 

2. สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค(์องคก์ารมหาชน)               -                 -             8.0495               -             8.0495 

- โครงการพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

และบริการกลุม่ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทีม่ศีกัยภาพสูง

              -                 -             8.0495               -             8.0495 

กระทรวงกลาโหม               -                 -                 -             3.0800           3.0800 

1. กองทพัอากาศ               -                 -                 -             3.0800           3.0800 

- โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนา

และกลุม่ชาตพินัธุ์

              -                 -                 -             3.0800           3.0800 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา               -                 -             8.2596               -             8.2596 

1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว

อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

              -                 -             8.2596               -             8.2596 

- โครงการสรา้งสรรคก์ารท่องเทีย่วและบริการมลูค่าสูง

บนฐานนิเวศน ์และประวตัศิาสตร์

              -                 -             8.2596               -             8.2596 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์               -                 -           23.5726               -           23.5726 

1. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)               -                 -           23.5726               -           23.5726 

- โครงการยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวติของคนยากจน               -                 -           23.5726               -           23.5726 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         37.4310      1,263.9888           0.7350           4.0398      1,306.1946 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์               -                 -                 -             4.0398           4.0398 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์               -                 -                 -             4.0398           4.0398 

2. กรมชลประทาน               -        1,248.0738               -                 -        1,248.0738 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

              -        1,248.0738               -                 -        1,248.0738 

3. กรมประมง           3.4968               -                 -                 -             3.4968 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์           3.4968               -                 -                 -             3.4968 

4. กรมปศุสตัว ์           2.4849         15.9150           0.7350               -           19.1349 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์           0.8749               -             0.7350               -             1.6099 

- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยั           1.6100         15.9150               -                 -           17.5250 

5. กรมพฒันาทีด่นิ         24.0930               -                 -                 -           24.0930 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์         24.0930               -                 -                 -           24.0930 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจ่าย

1. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

หน่วย : ลา้นบาท
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6. กรมวชิาการเกษตร           2.5026               -                 -                 -             2.5026 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์           2.5026               -                 -                 -             2.5026 

7. สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม           4.8537               -                 -                 -             4.8537 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์           4.8537               -                 -                 -             4.8537 

กระทรวงคมนาคม               -          943.8000               -                 -          943.8000 

1. กรมทางหลวง               -          727.0000               -                 -          727.0000 

- โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน

              -          305.0000               -                 -          305.0000 

- โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนา

และกลุม่ชาตพินัธุ์

              -          422.0000               -                 -          422.0000 

2. กรมทางหลวงชนบท               -          216.8000               -                 -          216.8000 

- โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน

              -             7.2000               -                 -             7.2000 

- โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนา

และกลุม่ชาตพินัธุ์

              -          186.2000               -                 -          186.2000 

- โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วมรดกโลก               -           23.4000               -                 -           23.4000 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม         55.4083        525.5314         42.0700           1.9000        624.9097 

1. กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           3.0355        337.3644           2.3700           1.9000        344.6699 

- โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ               -           74.6571               -                 -           74.6571 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

          3.0355        262.7073           2.3700           1.9000        270.0128 

2. กรมป่าไม ้         52.3728        188.1670         39.7000               -          280.2398 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

        52.3728        188.1670         39.7000               -          280.2398 

กระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -           20.7016         20.7016 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -           20.1681         20.1681 

- โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน

              -                 -                 -             5.1147           5.1147 

- โครงการยกระดบัขดีความสามารถธุรกิจทอ้งถิน่               -                 -                 -             2.9156           2.9156 

- โครงการพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

และบริการกลุม่ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทีม่ศีกัยภาพสูง

              -                 -                 -             6.7219           6.7219 

- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยั               -                 -                 -             5.4159           5.4159 

2. กรมการคา้ต่างประเทศ               -                 -                 -             0.5335           0.5335 

- โครงการยกระดบัขดีความสามารถธุรกิจทอ้งถิน่               -                 -                 -             0.5335           0.5335 
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กระทรวงมหาดไทย         33.2610        186.2544         45.9000               -          265.4154 

1. กรมการพฒันาชุมชน         33.2610               -                 -                 -           33.2610 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์         15.8394               -                 -                 -           15.8394 

- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยั         17.4216               -                 -                 -           17.4216 

2. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง               -          186.2544               -                 -          186.2544 

- โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน

              -           29.9472               -                 -           29.9472 

- โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ               -          156.3072               -                 -          156.3072 

3. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่               -                 -           45.9000               -           45.9000 

- โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน

              -                 -           23.4000               -           23.4000 

- โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วคุณภาพ

กลุม่เป้าหมายเฉพาะ

              -                 -           22.5000               -           22.5000 

กระทรวงวฒันธรรม               -           68.5200               -                 -           68.5200 

1. กรมศิลปากร               -           68.5200               -                 -           68.5200 

- โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วมรดกโลก               -           68.5200               -                 -           68.5200 

กระทรวงศึกษาธิการ               -                 -                 -           19.2820         19.2820 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               -                 -                 -           19.2820         19.2820 

- โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน

              -                 -                 -           19.2820         19.2820 

กระทรวงอตุสาหกรรม               -                 -             4.3184         13.0000         17.3184 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม               -                 -             4.3184               -             4.3184 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์               -                 -             4.3184               -             4.3184 

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม               -                 -                 -           13.0000         13.0000 

- โครงการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ทีส่รา้งมลูค่าเพิม่สูง

              -                 -                 -           13.0000         13.0000 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           0.3000               -          247.7140               -          248.0140 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยั และนวตักรรม

          0.3000               -             2.0000               -             2.3000 

- โครงการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ทีส่รา้งมลูค่าเพิม่สูง

          0.3000               -             2.0000               -             2.3000 

2. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน               -                 -             1.0000               -             1.0000 

- โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนา

และกลุม่ชาตพินัธุ์

              -                 -             1.0000               -             1.0000 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่               -                 -             4.8631               -             4.8631 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์               -                 -             4.8631               -             4.8631 
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4. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร               -                 -             2.5000               -             2.5000 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์               -                 -             2.5000               -             2.5000 

5. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้               -                 -           92.5307               -           92.5307 

- โครงการยกระดบัขดีความสามารถธุรกิจทอ้งถิน่               -                 -             9.5000               -             9.5000 

- โครงการพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

และบริการกลุม่ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทีม่ศีกัยภาพสูง

              -                 -           30.0000               -           30.0000 

- โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์               -                 -           11.4715               -           11.4715 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

              -                 -           41.5592               -           41.5592 

6. มหาวทิยาลยัพะเยา               -                 -           10.0317               -           10.0317 

- โครงการพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติภาคเหนือ               -                 -           10.0317               -           10.0317 

7. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง               -                 -          134.7885               -          134.7885 

- โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ               -                 -          134.7885               -          134.7885 

รฐัวสิาหกจิ               -           17.7284           2.3000               -           20.0284 

1. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์               -                 -             2.3000               -             2.3000 

- โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ               -                 -             2.3000               -             2.3000 

2. การประปาส่วนภมูภิาค               -           17.7284               -                 -           17.7284 

- โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน

              -           17.7284               -                 -           17.7284 
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

รวมทัง้สิ้น 3,589.8301        

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่

และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

       3,589.8301 

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทุน          433.6214 

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิม่ขึ้น

กลุ่มโครงการ : โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมาย

และเมืองชายแดน

         407.6723 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน          402.5576 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบขนส่ง           402.5576 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           312.2000 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง           305.0000 

กิจกรรม : เสริมสรา้งศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน และวางผงัเมอืง

ท ัง้เมอืงหลกัและเมอืงชายแดน พฒันาโครงข่ายเสน้ทางคมนาคม

          305.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 6

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท             7.2000 

กิจกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพานสนบัสนุนการเสริมศกัยภาพ

ของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน

            7.2000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการสะพานทีก่่อสรา้ง  รายการ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งสะพานสนบัสนุนการเสริมศกัยภาพ

ของโครงสรา้งพื้นฐานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย            53.3472 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง            29.9472 

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมาย

และเมอืงชายแดนภาคเหนือ

           29.9472 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

และเสริมศกัยภาพเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคุีณภาพ

และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่            23.4000 

กิจกรรม : เสริมสรา้งศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน และวางผงัเมอืง

ท ัง้เมอืงหลกัและเมอืงชายแดน พฒันาโครงข่ายเสน้ทางคมนาคม

           23.4000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบริการขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ในพื้นทีเ่ป้าหมายเพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4

2. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ 

 กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณรวม
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ 

 กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณรวม

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ            19.2820 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            19.2820 

กิจกรรม : การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานทาํรองรบัเขตพฒันา

เศรษฐกิจพเิศษตาก

           19.2820 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดร้บัการพฒันา

ตามโครงการมงีานทาํตรงตามสาขา

 รอ้ยละ 80

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ            17.7284 

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค            17.7284 

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคเหนือ)            17.7284 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการสรา้งปรบัปรุงขยาย  แห่ง 1

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิการตลาด             5.1147 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์             5.1147 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์             5.1147 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             5.1147 

กิจกรรม : ส่งเสริมการคา้ชายแดนภาคเหนือ             5.1147 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกว่า  ลา้นบาท 10

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัขีดความสามารถธุรกจิทอ้งถิ่น            25.9491 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ             0.5335 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาบุคลากร             0.5335 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์             0.5335 

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ             0.5335 

กิจกรรม : เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการคา้ชายแดน             0.5335 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการพฒันาความรู ้

หลงัจากเขา้ร่วมการสมัมนา

 ราย 400

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม            22.5000 

กลุม่กิจกรรม : พฒันามาตรฐานสนิคา้            22.5000 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม             9.5000 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้             9.5000 

กิจกรรม : ดาํเนินการใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกิจพเิศษ และเชื่อมโยง

กบัอนุภมูภิาค GMS BIMSTEC และ AEC เพือ่ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค

            9.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

และเชื่อมโยงกบัอนุภมูภิาค GMS BIMSTEC และ AEC เพือ่ขยายฐาน

เศรษฐกิจของภาค

 โครงการ 2
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ 

 กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณรวม

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม            13.0000 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม            13.0000 

กิจกรรม : ยกระดบัศูนยก์ลางการพฒันาอตัลกัษณ์กาแฟอะราบกิา้ภาคเหนือ            13.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนผูท้ีไ่ดร้บัการพฒันามรีายได ้

หรือมลูค่าผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม : SMEs ผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจชมุชน

ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ์

 กิจการ/คน/

ผลติภณัฑ์

10/100/20

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - การจดัจาํหน่ายและการตลาด             2.9156 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์             2.9156 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์             2.9156 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             2.9156 

กิจกรรม : ยกระดบัสนิคา้บ่งชี้ทางภมูศิาสตร ์(GI) ผลไมแ้ละผลติผล

การเกษตรภาคเหนือ

            2.9156 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกว่า  ลา้นบาท 5

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร          122.2507 

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการสง่เสรมิเกษตรอนิทรยี ์            79.5882 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ            56.9278 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาบุคลากรและปจัจยัพื้นฐานดา้นการเกษตร            56.9278 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม            18.8346 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร             2.5000 

กิจกรรม : การพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค (ภาคเหนือ)             2.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนศูนยก์ารเรียนรูช้มุชนตน้แบบ  อาํเภอ 11

ตวัชี้วดักิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดอืน

ดนิจากวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร

 ชมุชน 11

ตวัชี้วดักิจกรรม : สรา้งอาชีพใหก้บักลุม่เป้าหมาย  รอ้ยละ 5

ตวัชี้วดักิจกรรม : ลดการใชส้ารเคมใีนการทาํการเกษตร  รอ้ยละ 5

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่             4.8631 

กิจกรรม : โครงการยกระดบัภาคการเกษตรเป็นฐานการผลติเกษตรปลอดภยั 

เชื่อมโยงสู่อตุสาหกรรมแปรรูปทีส่รา้งมลูค่าเพิม่สูง

            4.8631 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ยกระดบัภาคการเกษตรเป็นฐานการผลติเกษตรปลอดภยั

เชื่อมโยงสู่อตุสาหกรรทมแปรรูปทีส่รา้งมลูค่าเพิม่สูง

 รอ้ยละ 70

383



 หน่วยนบั ปรมิาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ 

 กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณรวม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้            11.4715 

กิจกรรม : ดาํเนินการยกระดบัเป็นฐานการผลติเกษตรอนิทรียเ์ชื่อมโยง

สู่อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่รา้งมลูค่าเพิม่สูง

           11.4715 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการยกระดบัเป็นฐานการผลติเกษตรอนิทรีย์

และเกษตรปลอดภยัเชื่อมโยงสู่อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่รา้ง

มลูค่าเพิม่สูง (ภาคเหนือ)

 โครงการ 1

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            38.0932 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์             4.0398 

กิจกรรม : อาํนวยการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานเกษตรอนิทรีย์

ภาคเหนือตอนบน

            4.0398 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จทีห่น่วยปฏบิตัิงานดาํเนินการ

บรรลุตามแผนงานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 85

หน่วยงาน : กรมประมง             3.4968 

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันาการเลี้ยงปลาในนาขา้วอนิทรีย์             3.4968 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ตามมาตรฐาน

เกษตรอนิทรีย์

 ราย 350

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันาใหไ้ดร้บั

การรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรียไ์มน่อ้ยกว่า

 รอ้ยละ 30

หน่วยงาน : กรมปศุสตัว ์             1.6099 

กิจกรรม : พฒันาเกษตรอนิทรียแ์ละตลาดสเีขยีว             1.6099 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาระบบการผลติปศุสตัวอ์นิทรีย์  ราย 60

หน่วยงาน : กรมพฒันาทีด่นิ            24.0930 

กิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจดัการดนิทีเ่หมาะสมและส่งเสริม

ระบบการรบัรองแบบมส่ีวนร่วมใหก้บัเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอนิทรีย์

ในภาคเหนือตอนบน

           24.0930 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จงัหวดัภาคเหนือตอนบนทาํการผลติในระบบเกษตรอนิทรีย์

เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า 105,000 ราย พื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 105,000 ไร่ 

ภายในปี 2565

 จงัหวดั 8

หน่วยงาน : สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม             4.8537 

กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์นเขตปฏรูิปทีด่นิภาคเหนือตอนบน             4.8537 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีใ่นเขตปฏรูิปทีด่นิไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา

ระบบเกษตรอนิทรีย์

 ไร่ 1,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีท่ีม่กีารส่งเสริมไดร้บัการรบัรองเป็นเกษตรอนิทรีย์

แบบ PGS

 รอ้ยละ 30
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ 

 กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณรวม

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - ยกระดบัคุณภาพผลผลติและการแปรรูป             6.8210 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาคุณภาพและผลติภณัฑท์างการเกษตร             6.8210 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             2.5026 

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร             2.5026 

กิจกรรม : ตรวจรบัรองแหลง่ผลติพชือนิทรีย ์(ภาคเหนือตอนบน)             2.0026 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ผลติพชืทีไ่ดร้บัการตรวจสอบเพือ่รบัรอง

มาตรฐานตามระบบเกษตรอนิทรีย ์(ภาคเหนือตอนบน)

 ฟารม์ 750

กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรกรใชส้ารชีวภณัฑ ์(ภาคเหนือตอนบน)             0.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรตน้แบบทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลติพชืและขยายชีวภณัฑค์วบคุมศตัรูพชื (ภาคเหนือตอนบน)

 ราย 80

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม             4.3184 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม             4.3184 

กิจกรรม : ยกระดบัผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรียใ์นพื้นทีภ่าคเหนือ             4.3184 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์ไดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 40

ตวัชี้วดักิจกรรม : บุคลากรไดร้บัการพฒันา  ราย 200

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิและพฒันาดา้นการตลาด            15.8394 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้            15.8394 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย            15.8394 

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชมุชน            15.8394 

กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอนิทรียภ์าคเหนือ

ตอนบนดว้ยกลไกประชารฐั

           15.8394 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือข่ายเกษตรอนิทรียไ์ดร้บัการพฒันา  เครือข่าย 8

กลุ่มโครงการ : โครงการสง่เสรมิเกษตรปลอดภยั            40.3625 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ                      17.5250 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาบุคลากรและปจัจยัพื้นฐานดา้นการเกษตร            17.5250 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            17.5250 

หน่วยงาน : กรมปศุสตัว ์            17.5250 

กิจกรรม : ศูนยบ์ริการอาหารสตัวก์รมปศุสตัว ์(Feed Center)            17.5250 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวใ์นพื้นทีภ่าคเหนือ

ไดร้บัการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ

 ราย 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนศูนยบ์ริการพชือาหารสตัวใ์นพื้นทีภ่าคเหนือ  แห่ง 1

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิและพฒันาดา้นการตลาด            22.8375 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้            22.8375 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์             5.4159 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             5.4159 

กิจกรรม : ส่งเสริมและเพิม่ช่องทางการตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยั             5.4159 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกว่า  ลา้นบาท 10
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

หน่วย : ลา้นบาท
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งบประมาณรวม

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย            17.4216 

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชมุชน            17.4216 

กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ

ตอนลา่งดว้ยกลไกประชารฐั

           17.4216 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือข่ายเกษตรปลอดภยัไดร้บัการพฒันา  เครือข่าย 9

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรา้งมูลค่าเพิ่มสูง             2.3000 

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - ยกระดบัคุณภาพผลผลติและการแปรรูป             2.3000 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาคุณภาพและผลติภณัฑท์างการเกษตร             2.3000 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม             2.3000 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

            2.3000 

กิจกรรม : การยกระดบัคุณภาพและพฒันาผลติภณัฑน์วตักรรม

จากสบัปะรด

            2.3000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกร/ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารยกระดบัผลติภณัฑน์วตักรรมสบัปะรด

 ราย 70

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร        1,025.6796 

ตวัชี้วดัที ่1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบริการเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาต่อยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละบรกิาร

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศกัยภาพสูง

           44.7714 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว            30.0000 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว            30.0000 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม            30.0000 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้            30.0000 

กิจกรรม : ดาํเนินการพฒันาการท่องเทีย่วและธุรกิจบริการต่อเน่ืองคุณภาพ            30.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการพฒันาการท่องเทีย่วและธุรกิจบริการ

ต่อเน่ืองใหม้คุีณภาพ (ภาคเหนือ)

 โครงการ 1

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิการตลาดดา้นการท่องเที่ยว            14.7714 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์            14.7714 

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี             8.0495 

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค(์องคก์ารมหาชน)             8.0495 

กิจกรรม : เทศกาลความคิดสรา้งสรรคเ์พือ่ส่งเสริมธุรกิจสรา้งสรรค์

ภาคเหนือตอนบน

            8.0495 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเทศกาลงานออกแบบ จ.เชียงใหม ่และเมอืงรอง  พื้นที่ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและการเขา้ถงึขอ้มลูออฟไลน์

และออนไลน ์ไมน่อ้ยกว่า

 คน 120,000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ 
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เป้าหมาย
งบประมาณรวม

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์             6.7219 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             6.7219 

กิจกรรม : จดังานมหกรรมสนิคา้และบริการเด่นภาคเหนือ             6.7219 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกว่า  ลา้นบาท 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติพนัธุ ์          392.2800 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว          391.2800 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุม่ชาติพนัธุ์           391.2800 

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม             3.0800 

หน่วยงาน : กองทพัอากาศ             3.0800 

กิจกรรม : การปรบัปรุงสิง่อาํนวยความสะดวกในแหลง่ท่องเทีย่ว             3.0800 

ตวัชี้วดักิจกรรม : นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ  รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           388.2000 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง           202.0000 

กิจกรรม : พฒันากลุม่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพตามแนวทางการท่องเทีย่ว

เชิงสรา้งสรรค์

          202.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 6

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           186.2000 

กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุม่ชาติพนัธุ์           186.2000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางทีก่่อสรา้งหรือปรบัปรุง  รายการ 4

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้ง บาํรุงรกัษา ปรบัปรุงทางและสะพานส่งเสริม

การท่องเทีย่วไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิาร

ดา้นการท่องเที่ยว

            1.0000 

กลุม่กิจกรรม : พฒันากิจกรรมการท่องเทีย่ว             1.0000 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม             1.0000 

หน่วยงาน : สถาบนัวทิยาลยัชมุชน             1.0000 

กิจกรรม : ยกระดบัการท่องเทีย่วกลุม่ชาติพนัธุ์             1.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมดา้นการท่องเทีย่วกลุม่ชาติพนัธุ์  คน 200
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กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก          190.1796 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว          190.1796 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วมรดกโลก           190.1796 

กระทรวง : กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา             8.2596 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

            8.2596 

กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชมุชนตน้แบบ (กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนลา่ง 1)

            8.2596 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชมุชนในแหลง่ท่องเทีย่วมรดกโลกดา้นวฒันธรรม  ชมุชน 10

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           113.4000 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง            90.0000 

กิจกรรม : พฒันากลุม่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพตามแนวทางการท่องเทีย่ว

เชิงสรา้งสรรค์

           90.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 6

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท            23.4000 

กิจกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพานสนบัสนุนการพฒันากลุม่ท่องเทีย่ว

มรดกโลก

           23.4000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางทีก่่อสรา้งหรือปรบัปรุง  รายการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม            68.5200 

หน่วยงาน : กรมศิลปากร            68.5200 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรม

เพือ่เชื่อมโยงการท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคเหนือ กลุม่มรดกโลก

           68.5200 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการพฒันา

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

 แห่ง 10
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เป้าหมาย
งบประมาณรวม

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ          363.2643 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว          360.9643 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วธรรมชาติ           360.9643 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           130.0000 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง           130.0000 

กิจกรรม : พฒันากลุม่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพตามแนวทางการท่องเทีย่ว

เชิงสรา้งสรรค์

          130.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ  แห่ง 6

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม            74.6571 

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื            74.6571 

กิจกรรม : ท่องเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาติ (ภาคเหนือ)            74.6571 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์  แห่ง 32

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน และผูป้ระกอบการมรีายไดจ้ากใหบ้ริการ

ท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           156.3072 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           156.3072 

กิจกรรม : พฒันากลุม่ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติภาคเหนือ           156.3072 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ทีส่่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาตามแนวทางกลุม่ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติภาคเหนือ

 แห่ง 5

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคุีณภาพ

และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิาร

ดา้นการท่องเที่ยว

            2.3000 

กลุม่กิจกรรม : พฒันากิจกรรมการท่องเทีย่ว             2.3000 

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ             2.3000 

หน่วยงาน : องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์             2.3000 

กิจกรรม : สาํรวจ รวบรวม และวจิยักลว้ยไมท้อ้งถิน่ เพือ่พฒันากิจกรรม

การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

            2.3000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของกลว้ยไมใ้นพื้นทีจ่งัหวดัแมฮ่่องสอนไดร้บั

การรวบรวมและอนุรกัษ ์เพือ่การเป็นแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

 รอ้ยละ 20
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ 

 กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณรวม

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ            35.1843 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว            35.1843 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วกลุม่เป้าหมายเฉพาะ            35.1843 

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี            12.6843 

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)            12.6843 

กิจกรรม : จดัเก็บขอ้มลูดา้นไมซข์องจงัหวดัเชียงใหม่            12.6843 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ/กระบวนการในการจดัเก็บขอ้มลูสถติิ

อตุสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชียงใหม่

 ระบบ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ/กระบวนการฯ เป็นทีย่อมรบัจากผูใ้ชข้อ้มลู

และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีเ่ก่ียวขอ้ง

 รอ้ยละ 85

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย            22.5000 

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่            22.5000 

กิจกรรม : ออกแบบระบบเพือ่อาํนวยความสะดวกและเพิม่ประสทิธิภาพ

ระบบความปลอดภยั

           22.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบริการขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในพื้นทีเ่ป้าหมายเพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

         168.3928 

ตวัชี้วดัที ่1 : สดัส่วนความเสมอภาคทางสงัคมเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ          144.8202 

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - พฒันาศกัยภาพคน          144.8202 

กลุม่กิจกรรม : พฒันาความรู ้           144.8202 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           144.8202 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัพะเยา            10.0317 

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุและคนยากจน            10.0317 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูท้ีเ่ขา้รบับริการมคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

จากการเขา้รบับริการ

 รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ  รอ้ยละ 80

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง           134.7885 

กิจกรรม : จดัตัง้ศูนยบ์ริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ

และอนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง

          134.7885 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ดาํเนินการก่อสรา้งศูนยบ์ริการสุขภาพแบบครบวงจร

แห่งภาคเหนือและอนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง

 รอ้ยละ 40
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ 

 กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณรวม

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของคนยากจน            23.5726 

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - ยกระดบัคุณภาพชีวิต            23.5726 

กลุม่กิจกรรม : ยกระดบัคุณภาพชีวติอย่างต่อเน่ือง            23.5726 

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์            23.5726 

หน่วยงาน : สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)            23.5726 

กิจกรรม : พฒันาขดีความสามารถผูน้าํชมุชนสู่การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั

ชมุชนทอ้งถิน่

           23.5726 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูน้าํชมุชนมทีกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ 

และขดีความสามารถในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ 6,155 คน

 ตาํบล 1,175

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูน้าํชมุชนสามารถนาํความรูค้วามสามารถ

จากการพฒันามาใชใ้นการยกระดบัศกัยภาพของตนเองและพฒันาชมุชน

ทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็

 รอ้ยละ 100

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม        1,839.8856 

ตวัชี้วดัที ่1 : ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม        1,839.8856 

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม        1,278.3386 

กลุม่กิจกรรม : อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม         1,278.3386 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         1,248.0738 

หน่วยงาน : กรมชลประทาน         1,248.0738 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูอนุรกัษป่์าตน้นํา้         1,248.0738 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตรเก็บกกัทีเ่พิม่ขึ้น  ลา้น ลบ.ม. 0.4

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  ไร่ 5,300

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม            30.2648 

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้            30.2648 

กิจกรรม : ป้องกนัและควบคุมไฟป่าในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติภาคเหนือ            30.2648 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่า

มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า

 หมูบ่า้น 300

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - ฟ้ืนฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม          460.9856 

กลุม่กิจกรรม : ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม           460.9856 

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม           460.9856 

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้           192.2623 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ           192.2623 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือข่ายชมุชนฟ้ืนฟูป่า  หมูบ่า้น 19

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าเศรษฐกิจทีเ่พิม่ขึ้น  ไร่ 2,500

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าไมท้ีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟู  ไร่ 28,000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงการ 

 กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณรวม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื          268.7233 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคเหนือ)          268.7233 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูเพิม่ขึ้น  ไร่ 5,700

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นทีไ่ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูมอีตัราการรอดตาย

อยู่ในเกณฑท์ีก่าํหนด

 รอ้ยะ 80

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิ พฒันา การมีสว่นร่วมในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

        100.5614 

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริม พฒันา การมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

         100.5614 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           41.5592 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้           41.5592 

กิจกรรม : ดาํเนินการบริหารจดัการ อนุรกัษ ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม (ป่า นํา้ มลพษิหมอกควนั)

          41.5592 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการบริหารจดัการ อนุรกัษ ์และฟ้ืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (ป่า นํา้ มลพษิหมอกควนั)

 โครงการ 1

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม           59.0022 

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้           57.7127 

กิจกรรม : อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมส่ีวนร่วมภาคเหนือ           57.7127 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า (รสทป.) 

ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเพิม่ขึ้น

 เครือข่าย 15

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในชมุชนไดร้บัการส่งเสริมใหม้ส่ีวนร่วม

ในการบริหารจดัการป่าชมุชน

 ป่าชมุชน 275

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื            1.2895 

กิจกรรม : สรา้งเครือข่ายราษฎรพทิกัษป่์า (ภาคเหนือ)            1.2895 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มเีครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า (รสทป.) 

และเยาวชนเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้(ยชป.) เพิม่ขึ้น

 เครือข่าย 6

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรม

ไมน่อ้ยกว่า

 รอ้ยละ 80
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บาท

บาท

65.3057          407.6723      51.1818        -            -              

                -         312.2000         28.8000             -                  -   

                -         305.0000               -               -                  -   

                -         305.0000               -               -                  -   

                -            7.2000         28.8000             -                  -   

                -            7.2000         28.8000             -                  -   

                -            5.1147               -               -                  -   

                -            5.1147               -               -                  -   

                -            5.1147               -               -                  -   

          35.7210        53.3472         22.3818             -                  -   

          35.7210        29.9472         22.3818             -                  -   

          35.7210        29.9472         22.3818             -                  -   - พฒันาศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ

            88.0500 

- ส่งเสริมการคา้ชายแดนภาคเหนือ              5.1147 

3. กระทรวงมหาดไทย            111.4500 

3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง             88.0500 

2. กระทรวงพาณิชย์              5.1147 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              5.1147 

1.2 กรมทางหลวงชนบท             36.0000 

- ก่อสรา้งทางและสะพานสนบัสนุนการเสริม

ศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมาย

และเมอืงชายแดน

            36.0000 

1.1 กรมทางหลวง            305.0000 

- เสริมสรา้งศกัยภาพของโครงสรา้ง

พื้นฐาน และวางผงัเมอืงท ัง้เมอืงหลกั

และเมอืงชายแดน พฒันาโครงข่ายเสน้ทาง

คมนาคม

          305.0000 

ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 524.1598           

1. กระทรวงคมนาคม            341.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 524,159,800

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

3 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2564)

3.รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที� 1.1.1 เพิ�มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

กลุม่โครงการที� 1 โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื�นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน 407,672,300

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ยกระดบั เชื่อมโยง สรา้งเครือข่ายการคา้ การลงทนุและการคา้ชายแดน เสริมสรา้งศกัยภาพ

โครงสรา้งพื้นฐานของเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน และยกระดบันวตักรรมเชื่อมโยงการตลาด

ในการแข่งขนัท ัง้ในและต่างประเทศ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแพร่ 

จงัหวดัตาก จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัพษิณุโลก

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ
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ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

                -          23.4000               -               -                  -   

                -          23.4000               -               -                  -   

                -          19.2820               -               -                  -   

                -          19.2820               -               -                  -   

                -          19.2820               -               -                  -   

          29.5847        17.7284               -               -                  -   

          29.5847        17.7284               -               -                  -   

          29.5847        17.7284               -               -                  -   - ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคเหนือ)             47.3131 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

5. รฐัวิสาหกจิ             47.3131 

5.1 การประปาสว่นภมูภิาค             47.3131 

4.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             19.2820 

- การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานทาํรองรบั

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก

            19.2820 

- เสริมสรา้งศกัยภาพของโครงสรา้ง

พื้นฐาน และวางผงัเมอืงท ัง้เมอืงหลกั

และเมอืงชายแดน พฒันาโครงข่ายเสน้ทาง

คมนาคม

            23.4000 

4. กระทรวงศึกษาธิการ             19.2820 

3.2 กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น             23.4000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

305,000,000           บาท

1. งบลงทนุ 305,000,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 305,000,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 305,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 305,000,000           บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขนุหว้ยไคร ้จ.พะเยา 1 แห่ง 80,000,000            บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แมส่อด - หว้ยบง จ.ตาก 1 แห่ง 60,000,000            บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แมส่ลดิหลวง จ.ตาก 1 แห่ง 90,000,000            บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ย - อตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ ์1 แห่ง 30,000,000            บาท

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วงัผาชนั จ.อตุรดติถ ์1 แห่ง 45,000,000            บาท

7,200,000              บาท

1. งบลงทุน 7,200,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 7,200,000              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 7,200,000              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,200,000              บาท

(1) สะพานขา้มแมน่ํา้น่าน ต.งอบ อ.ทุ่งชา้ง จ.น่าน 130 ม. 7,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000            บาท

เงนิงบประมาณ 36,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,800,000            บาท

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทุน

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบขนสง่

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง
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29,947,200            บาท

1. งบลงทนุ 29,947,200            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 29,947,200            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 29,947,200            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 29,947,200            บาท

(1) ปรบัปรุงภมูทิศันพ์ื้นทีแ่กม้ลงิบงึตะเคร็ง อาํเภอบางระกาํ 

จงัหวดัพษิณุโลก  1 แห่ง 29,947,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,100,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 110,100,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,050,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,721,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,947,200            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,381,800            บาท

23,400,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,600,000              บาท

- เงนิรายได ้ 2,600,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,400,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,600,000              บาท

- เงนิรายได ้ 2,600,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 23,400,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,600,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 23,400,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,600,000              บาท

- เงนิรายได ้ 2,600,000              บาท

(1) แมฮ่่องสอนเมอืงน่าอยู่ : ปรบัปรุงผวิจราจรถนนภายในเขตเทศบาล

เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 แห่ง 23,400,000            บาท

19,282,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 19,282,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมจดัการศึกษาเพือ่การมงีานทาํรองรบัเขตพฒันา

เศรษฐกิจพเิศษตาก 19,282,000            บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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17,728,400            บาท

1. งบลงทนุ 17,728,400            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 17,728,400            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 17,728,400            บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 17,728,400            บาท

(1) โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย การประปาส่วนภมูภิาคสาขาเวยีงเชียงของ  

อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  (รองรบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ) 

1 แห่ง 17,728,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 63,084,200            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,771,100            บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 15,771,100            บาท

เงนิงบประมาณ 47,313,100            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,584,700            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,771,100            บาท

- เงนิกูใ้นประเทศ 15,771,100            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,728,400            บาท

5,114,700              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,114,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการคา้ชายแดนภาคเหนือ 5,114,700              บาท

กระทรวง : รฐัวิสาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาสว่นภมูิภาค

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : สง่เสรมิช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย ์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
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บาท

บาท

-                25.9491        23.3816        25.5816      26.6200         

                -            9.5000               -               -                  -   

                -            9.5000               -               -                  -   

                -            9.5000               -               -                  -   

                -            3.4491          1.3816        1.3816                -   

                -            2.9156               -               -                  -   

                -            2.9156               -               -                  -   

                -            0.5335          1.3816        1.3816                -   

                -            0.5335          1.3816        1.3816                -   

                -          13.0000         22.0000       24.2000         26.6200 

                -          13.0000         22.0000       24.2000         26.6200 

                -          13.0000         22.0000       24.2000         26.6200 - ยกระดบัศูนยก์ลางการพฒันาอตัลกัษณ์

กาแฟอะราบกิา้ภาคเหนือ

            85.8200 

- ยกระดบัสนิคา้บง่ชี้ทางภมูศิาสตร ์(GI) 

ผลไมแ้ละผลติผลการเกษตรภาคเหนือ

             2.9156 

2.2 กรมการคา้ต่างประเทศ              3.2967 

- เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการคา้ชายแดน

             3.2967 

3. กระทรวงอตุสาหกรรม             85.8200 

3.1 กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม             85.8200 

1.1 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้              9.5000 

- ดาํเนินการใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกจิพเิศษ

 และเชื่อมโยงกบัอนุภมูภิาค GMS 

BIMSTEC และ AEC เพือ่ขยาย

ฐานเศรษฐกจิของภาค

             9.5000 

2. กระทรวงพาณิชย์              6.2123 

             9.5000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 101.5323           

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการยกระดบัขีดความสามารถธุรกจิทอ้งถิ่น 25,949,100

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

4 ปี ( ปี 2563  ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 101,532,300

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถธุรกจิทอ้งถิน่ภาคเหนือ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา 

จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตาก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ ์

จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              2.9156 

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั

และนวตักรรม
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533,500                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 533,500                บาท

1) ค่าใชจ่้ายการเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของผูป้ระกอบการคา้ชายแดน 533,500                บาท

9,500,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกิจพเิศษ และการเช่ือมโยงกบั

อนุภมูภิาค GMS BIMSTEC และ AEC เพือ่ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 9,500,000              บาท

13,000,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 13,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัศูนยก์ลางการพฒันาอตัลกัษณ์กาแฟอะราบกิา้ 13,000,000            บาท

2,915,600              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,915,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัสนิคา้บ่งชี้ทางภมูศิาสตร ์(GI) ผลไมแ้ละผลติผล

การเกษตรภาคเหนือ 2,915,600              บาท

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

หว่งโซ่คุณค่า : ปลายทาง - การจดัจาํหน่ายและการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : สง่เสรมิช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย ์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทุน

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัขีดความสามารถธุรกจิทอ้งถิ่น

หว่งโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - ดา้นการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาบุคลากร

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย ์

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ

หว่งโซ่คุณค่า : กลางทาง - การสรา้งมูลค่าเพิ่มและนวตักรรม

กลุ่มกจิกรรม : พฒันามาตรฐานสนิคา้

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

399



บาท

บาท

4.0000            79.5882        84.5370        85.6923      4.9500          

                -          18.8346          7.2948        7.2948                -   

                -            2.5000               -               -                  -   

                -            2.5000               -               -                  -   

                -            4.8631          7.2948        7.2948                -   

                -            4.8631          7.2948        7.2948                -   

                -          11.4715               -               -                  -   

                -          11.4715               -               -                  -   

           4.0000        40.5958         56.3344       57.4897           4.9500 

                -            4.0398          4.5784        4.5784                -   

                -            4.0398          4.5784        4.5784                -   

                -            3.4968          3.4968        3.4968                -   

                -            3.4968          3.4968        3.4968                -   - ส่งเสริมและพฒันาการเลี้ยงปลา

ในนาขา้วอนิทรีย ์

            10.4904 

- อาํนวยการขบัเคลือ่นการดาํเนินงาน

เกษตรอนิทรียภ์าคเหนือตอนบน

            13.1966 

2.2 กรมประมง             10.4904 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            163.3699 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตร             13.1966 

1.3 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้             11.4715 

- ดาํเนินการยกระดบัเป็นฐานการผลติ

เกษตรอนิทรียเ์ชื่อมโยงสู่อตุสาหกรรมเกษตร

แปรรูปทีส่รา้งมลูค่าเพิม่สูง

            11.4715 

1.2 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่             19.4527 

- ยกระดบัภาคการเกษตรเป็นฐานการผลติ

เกษตรปลอดภยั เชื่อมโยงสู่อตุสาหกรรม

แปรรูปทีส่รา้งมลูค่าเพิม่สูง

            19.4527 

1.1 มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร              2.5000 

- การพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค (ภาคเหนือ)              2.5000 

ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 258.7675           

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 

และนวตักรรม

            33.4242 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา 

จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแพร่

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

5 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

เพือ่ยกระดบัการพฒันาภาคการเกษตรอนิทรียข์องจงัหวดัในเขตพื้นทีภ่าคเหนือใหม้มีาตรฐาน 

เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัท ัง้ดา้นการผลติ การแปรรูป การสรา้งมลูค่าผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 

และการส่งเสริมดา้นการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 258,767,500

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2 เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการสง่เสรมิเกษตรอนิทรยี ์ 79,588,200

(1) วตัถปุระสงค์
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ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

                -            1.6099          1.7124        1.7124                -   

                -            1.6099          1.7124        1.7124                -   

           4.0000        24.0930         36.8431       37.9484                -   

           4.0000        24.0930         36.8431       37.9484                -   

                -            2.5026          4.8500        4.9000           4.9500 

                -            2.0026          4.8500        4.9000           4.9500 

                -            0.5000               -               -                  -   

                -            4.8537          4.8537        4.8537                -   

                -            4.8537          4.8537        4.8537                -   

                -          15.8394         15.8394       15.8394                -   

                -          15.8394         15.8394       15.8394                -   

                -          15.8394         15.8394       15.8394                -   

                -            4.3184          5.0684        5.0684                -   

                -            4.3184          5.0684        5.0684                -   

                -            4.3184          5.0684        5.0684                -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ยกระดบัผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรีย ์

ในพื้นทีภ่าคเหนือ

            14.4552 

4. กระทรวงอตุสาหกรรม             14.4552 

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม             14.4552 

3.1 กรมการพฒันาชมุชน             47.5182 

- ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่าย

เกษตรอนิทรียภ์าคเหนือตอนบนดว้ยกลไก

ประชารฐั

            47.5182 

- ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์นเขตปฏรูิป

ทีด่นิภาคเหนือตอนบน

            14.5611 

3. กระทรวงมหาดไทย             47.5182 

- ตรวจรบัรองแหลง่ผลติพชือนิทรีย ์

(ภาคเหนือตอนบน)

            16.7026 

- ส่งเสริมเกษตรกรใชส้ารชีวภณัฑ ์

(ภาคเหนือตอนบน)

             0.5000 

2.6 สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม             14.5611 

- ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารจดัการดนิ

ทีเ่หมาะสมและส่งเสริมระบบการรบัรอง

แบบมสี่วนร่วมใหก้บัเกษตรกรผูผ้ลติ

เกษตรอนิทรียใ์นภาคเหนือตอนบน

           102.8845 

2.5 กรมวิชาการเกษตร             17.2026 

- พฒันาเกษตรอนิทรียแ์ละตลาดสเีขยีว              5.0347 

2.4 กรมพฒันาที่ดนิ            102.8845 

2.3 กรมปศสุตัว ์              5.0347 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

2,500,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,500,000              บาท

1) การพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค (ภาคเหนอื) 2,500,000              บาท

4,863,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,863,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,863,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิการผลติเนื้อและผลติภณัฑไ์ก่แม่ฮ่องสอน

ใหเ้ป็นสิง่บ่งชี้ทางภมูศิาสตรเ์พือ่ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชมุชนและการท่องเทีย่ว 4,863,100              บาท

11,471,500             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,471,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,471,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัเป็นฐานการผลติเกษตรอนิทรยีเ์ชื่อมโยง

   สู่อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่รา้งมลูค่าเพิม่สูง 11,471,500             บาท

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,039,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,039,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายเพือ่อาํนวยการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานเกษตรอนิทรยี์

ภาคเหนอืตอนบน 4,039,800              บาท

3,496,800              บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,496,800              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,496,800              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 63,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 391,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,413,400              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 602,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 117,400                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 910,000                บาท

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี ์

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาบคุลากรและปจัจยัพื้นฐานดา้นการเกษตร

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

หน่วยงาน : กรมประมง
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1,609,900              บาท

1. งบดาํเนินงาน 874,900                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 874,900                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 23,000                  บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 354,400                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 497,500                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 735,000                บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 735,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเกษตรกรเพือ่เป็นฟารม์สาธติหรอืฟารม์ตน้แบบการทาํปศุสตัวอ์นิทรยี ์ 735,000                บาท

24,093,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 24,093,000             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,093,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,725,000             บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 12,368,000             บาท

4,853,700              บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,853,700              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,853,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 213,200                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,640,800              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบคุลากร 840,000                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 159,700                บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 2,000,000              บาท

2,502,600              บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,502,600              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,502,600              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,068,800              บาท

(2) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 433,800                บาท

4,318,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,318,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 4,318,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรปลอดภยั

สู่เชงิพาณิชยด์ว้ยเทคโนโลยแีละแนวทางเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 4,318,400              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาคณุภาพและผลติภณัฑท์างการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : กรมปศสุตัว ์

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

หน่วยงาน : สาํนกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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15,839,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 15,839,400             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,839,400             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 15,839,400             บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิช่องทางการตลาดและการตรวจสอบคณุภาพสนิคา้

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชมุชน
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บาท

บาท

6.8410            40.3625        19.1716        19.1716      -              

           6.8410        17.5250          1.7500        1.7500                -   

           6.8410        17.5250          1.7500        1.7500                -   

           6.8410        17.5250          1.7500        1.7500                -   

                -            5.4159               -               -                  -   

                -            5.4159               -               -                  -   

                -            5.4159               -               -                  -   

                -          17.4216         17.4216       17.4216                -   

                -          17.4216         17.4216       17.4216                -   

                -          17.4216         17.4216       17.4216                -   - ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่าย

เกษตรปลอดภยัภาคเหนือตอนลา่ง

ดว้ยกลไกประชารฐั

            52.2648 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

3.1 กรมการพฒันาชมุชน             52.2648 

- ส่งเสริมและเพิม่ช่องทางการตลาดสนิคา้

เกษตรปลอดภยั

             5.4159 

3. กระทรวงมหาดไทย             52.2648 

- ศูนยบ์ริการอาหารสตัวก์รมปศุสตัว ์

(Feed Center)

            28.0060 

2. กระทรวงพาณิชย์              5.4159 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              5.4159 

รวมทัง้สิ้น 85.5467            

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             28.0060 

1.1 กรมปศสุตัว ์             28.0060 

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

จงัหวดัตาก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร

จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 85,546,700

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการสง่เสรมิเกษตรปลอดภยั 40,362,500

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ยกระดบัการพฒันาภาคการเกษตรปลอดภยัของจงัหวดัในเขตพื้นทีภ่าคเหนือใหม้มีาตรฐาน 

เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัท ัง้ดา้นการผลติ การแปรรูป การสรา้งมลูค่าผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 

และการส่งเสริมดา้นการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ

(2) สถานที่ดาํเนินการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

17,525,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,610,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,610,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 230,000                บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 1,380,000              บาท

2. งบลงทนุ 15,915,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,915,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 14,050,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารเกษตร 14,050,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 750,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครือ่งจกัรผลติอาหาร สาํหรบัผลติอาหารผสมทเีอม็อาร ์แบบแกนตัง้ 

2 เกลยีวผสมชนดิลากจูงดว้ยฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13 ลบ.ม.

ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 เครือ่ง 1,700,000              บาท

(3) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 1,100,000              บาท

(4) รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 2,700,000              บาท

(5) เครือ่งอดักอ้นพชืพรอ้มห่อพลาสตกิขนาดนํา้หนกัไม่นอ้ยกวา่ 

900 กโิลกรมั ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

1 เครือ่ง 7,800,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,865,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,865,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,865,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - เพิ่มศกัยภาพการผลติ

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาบคุลากรและปจัจยัพื้นฐานดา้นการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมปศสุตัว ์
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5,415,900              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,415,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและเพิม่ช่องทางการตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยั 5,415,900              บาท

17,421,600             บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,421,600             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,421,600             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 17,421,600             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชมุชน

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาด

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิช่องทางการตลาดและการตรวจสอบคณุภาพสนิคา้

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
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บาท

บาท

-                2.3000         -             -            -              

                -            2.3000               -               -                  -   

                -            2.3000               -               -                  -   

                -            2.3000               -               -                  -   

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรา้งมลูค่าเพิม่สูง 2,300,000

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ยกระดบัการผลติและการสรา้งมลูค่าเพิม่แก่สนิคา้และบริการ โดยใชค้วามรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม

และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่อีตัลกัษณ์

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัเชียงราย จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดัพจิติร 

จงัหวดันครสวรรค์

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

1 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 2,300,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 2.3000              

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 

และนวตักรรม

             2.3000 

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

             2.3000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- การยกระดบัคุณภาพและพฒันาผลติภณัฑ์

นวตักรรมจากสบัปะรด

             2.3000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

2,300,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 300,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 300,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

    พฒันาผลติภณัฑน์วตักรรมจากสบัปะรด 300,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,000,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่ส่งเสรมิการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

   พฒันาผลติภณัฑน์วตักรรมจากสบัปะรด 2,000,000              บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรา้งมูลค่าเพิ่มสูง

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ยกระดบัคณุภาพผลผลติและการแปรรูป

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาคณุภาพและผลติภณัฑท์างการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
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บาท

บาท

9.1226            44.7714        -             -            -              

           9.1226          8.0495               -               -                  -   

           9.1226          8.0495               -               -                  -   

           9.1226          8.0495               -               -                  -   

                -          30.0000               -               -                  -   

                -          30.0000               -               -                  -   

                -          30.0000               -               -                  -   

                -            6.7219               -               -                  -   

                -            6.7219               -               -                  -   

                -            6.7219               -               -                  -   

(2) สถานที่ดาํเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาต่อยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละบรกิารกลุ่มท่องเที่ยว 44,771,400

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันาต่อยอดอตุสาหกรรมและบริการกลุม่ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทีม่ศีกัยภาพสูง  พฒันาเทคโนโลยี

และนวตักรรมเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้และบริการ

จงัหวดัเชียงใหม่

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

2 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 53,894,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 53.8940            

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี             17.1721 

1.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

(องคก์ารมหาชน)

            17.1721 

- เทศกาลความคิดสรา้งสรรคเ์พือ่ส่งเสริม

ธุรกจิสรา้งสรรคภ์าคเหนือตอนบน

            17.1721 

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

            30.0000 

2.1 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้             30.0000 

- ดาํเนินการพฒันาการท่องเทีย่วและธุรกจิ

บริการต่อเนื่องคุณภาพ

            30.0000 

3. กระทรวงพาณิชย์              6.7219 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              6.7219 

- จดังานมหกรรมสนิคา้และบริการเด่น

ภาคเหนือ

             6.7219 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

30,000,000        บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 30,000,000        บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 30,000,000        บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเน่ืองให ้

มคุีณภาพ สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่อย่างย ัง่ยนื และกระจายประโยชน์

อย่างท ัว่ถงึ รวมท ัง้ต่อยอดการผลติสนิคา้และบริการที่มศีกัยภาพสูงดว้ยภมูปิญัญา

และนวตักรรม 30,000,000         บาท

8,049,500          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,049,500          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,049,500          บาท

1) ค่าใชจ่้ายเทศกาลความคิดสรา้งสรรคเ์พือ่ส่งเสริมธุรกิจสรา้งสรรค์

ภาคเหนือตอนบน 8,049,500          บาท

6,721,900          บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,721,900          บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานมหกรรมสนิคา้และบริการเด่นภาคเหนือ 6,721,900          บาท

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเท่ียวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและการบริการเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาต่อยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละบรกิารกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสุขภาพที่มีศกัยภาพสูง

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเท่ียว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - สง่เสรมิการตลาดดา้นการท่องเท่ียว

กลุ่มกจิกรรม : สง่เสรมิช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)
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บาท

บาท

11.0249          392.2800      1.5000         1.5000        -              

          11.0249          3.0800               -               -                  -   

          11.0249          3.0800               -               -                  -   

          11.0249          3.0800               -               -                  -   

                -            1.0000          1.5000        1.5000                -   

                -            1.0000          1.5000        1.5000                -   

                -            1.0000          1.5000        1.5000                -   

                -         388.2000               -               -                  -   

                -         202.0000               -               -                  -   

                -         202.0000               -               -                  -   

                -         186.2000               -               -                  -   

                -         186.2000               -               -                  -   

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์ 392,280,000

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วลา้นนา กลุม่ชาตพินัธุ ์และการบริการ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา 

จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแพร่

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 406,304,900

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 406.3049           

1. กระทรวงกลาโหม             14.1049 

1.1 กองทพัอากาศ             14.1049 

- การปรบัปรุงสิง่อาํนวยความสะดวก

ในแหลง่ท่องเทีย่ว

            14.1049 

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 

และนวตักรรม

             4.0000 

2.1 สถาบนัวิทยาลยัชมุชน              4.0000 

- ยกระดบัการท่องเทีย่วกลุม่ชาตพินัธุ์              4.0000 

3. กระทรวงคมนาคม            388.2000 

3.1 กรมทางหลวง            202.0000 

- พฒันากลุม่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ

ตามแนวทางการท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์

           202.0000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

3.2 กรมทางหลวงชนบท            186.2000 

- ส่งเสริมการท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนา

และกลุม่ชาตพินัธุ์

           186.2000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

3,080,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,080,000              บาท

1) ปรบัปรงุพระมหาธาตนุภเมทนดีล นภพลภมูสิริ ิตาํบลบา้นหลวง 

อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 3,080,000              บาท

202,000,000           บาท

1. งบลงทนุ 202,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 202,000,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 202,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 202,000,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าลอ้ - เมอืงปาน จ.ลาํปาง 1 แห่ง 70,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต จ.เชยีงราย 1 แห่ง 82,000,000             บาท

186,200,000           บาท

1. งบลงทนุ 186,200,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 186,200,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 186,200,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 186,200,000            บาท

(1) ปรบัปรงุถนนสายทางเขา้วดัป่าตงึ ต.ออนใต ้อ.สนักาํแพง 

จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 72,000,000             บาท

(2) ปรบัปรงุถนนสายทางเขา้วดัทุ่งหลวง ต.แม่แตง อ.แม่แตง 

จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 28,800,000             บาท

(3) ปรบัปรงุถนนสายทางเขา้วดัพระธาตดุอยคาํ ต.สุเทพ อ.เมอืง 

จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 37,800,000             บาท

(4) ปรบัปรงุถนนสายทางเขา้บา้นถวาย อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 47,600,000             บาท

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติพนัธุ ์

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติพนัธุ ์

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

หน่วยงาน : กองทพัอากาศ

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

413



1,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) โครงการส่งเสรมิสบืสานศิลปะและวฒันธรรมชาตพินัธุแ์ห่งเมอืงแม่ฮ่องสอน

เพือ่เพิม่มลูค่าทางวฒันธรรม 1,000,000              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันากจิกรรมการท่องเที่ยว

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : สถาบนัวทิยาลยัชมุชน
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บาท

บาท

63.6200          190.1796      -             -            -              

                -            8.2596               -               -                  -   

                -            8.2596               -               -                  -   

                -            8.2596               -               -                  -   

                -         113.4000               -               -                  -   

                -          90.0000               -               -                  -   

                -          90.0000               -               -                  -   

                -          23.4000               -               -                  -   

                -          23.4000               -               -                  -   

          63.6200        68.5200               -               -                  -   

          63.6200        68.5200               -               -                  -   

          63.6200        68.5200               -               -                  -   

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก 190,179,600

(1) วตัถปุระสงค์

หน่วย : ลา้นบาท

เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วมรดกโลกและการบริการ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดักาํแพงเพชร

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

2 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 253,799,600

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 253.7996          

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา             10.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ

เพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

            10.0000 

- ส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนตน้แบบ 

(กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1)

            10.0000 

2. กระทรวงคมนาคม           113.4000 

2.1 กรมทางหลวง             90.0000 

- พฒันากลุม่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ

ตามแนวทางการท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์

            90.0000 

2.2 กรมทางหลวงชนบท             23.4000 

- ก่อสรา้งทางและสะพานสนบัสนุน

การพฒันากลุม่ท่องเทีย่วมรดกโลก

            23.4000 

3. กระทรวงวฒันธรรม           132.1400 

3.1 กรมศิลปากร           132.1400 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรู ้

ทางศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยง

การท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคเหนือ 

กลุม่มรดกโลก

          132.1400 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

8,259,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,259,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,259,600              บาท

1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพื้นที่พเิศษอุทยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั -

ศรีสชันาลยั - กาํแพงเพชร 8,259,600               บาท

90,000,000             บาท

1. งบลงทุน 90,000,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 90,000,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กาํแพงเพชร - แกว้สุวรรณ 

จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 90,000,000             บาท

23,400,000             บาท

1. งบลงทุน 23,400,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,400,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,400,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 23,400,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1.150 หน่วย) 9,900,000               บาท

(2) ก่อสรา้งถนนสาย สท.2009 แยก ทล.12 - บา้นหนองกระทุ่ม ต.ไกรใน 

อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 2.500 กม. 13,500,000             บาท

68,520,000             บาท

1. งบลงทุน 68,520,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,520,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,520,000             บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 200,000                 บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 200,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและการบริการเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
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1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 68,320,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 19,800,000             บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) บูรณะและปรบัปรุงภมูทิศันก์ลุม่โบราณสถานวดัจรเขร้อ้ง (วดัจรเขร้อ้ง,

วดัตระพงัชา้งเผอืก, วดัตระพงักระดาน, วดัป่ามะม่วงตะวนัตก และวดัรา้ง

ตต.26/1) อุทยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั ตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั  1 แห่ง 10,000,000             บาท

(3) ปรบัปรุงภมูทิศันก์ลุม่โบราณสถานเขตอรญัญกิ อุทยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั 

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

บาท

520.7213         363.2643      295.6928      -            -              

                -         130.0000               -               -                  -   

                -         130.0000               -               -                  -   

                -         130.0000               -               -                  -   

         407.7213        74.6571               -               -                  -   

         407.7213        74.6571               -               -                  -   

         407.7213        74.6571               -               -                  -   

         113.0000       156.3072       295.6928             -                  -   

         113.0000       156.3072       295.6928             -                  -   

         113.0000       156.3072       295.6928             -                  -   

                -            2.3000               -               -                  -   

                -            2.3000               -               -                  -   

                -            2.3000               -               -                  -   

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 363,264,300

(1) วตัถปุระสงค์

หน่วย : ลา้นบาท

เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละการบริการ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัเชียงราย  จงัหวดัน่าน จงัหวดัเพชรบูรณ ์จงัหวดัอทุยัธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

3 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2564)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุม่โครงการ 1,179,678,400

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 1,179.6784       

1. กระทรวงคมนาคม          130.0000 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.1 กรมทางหลวง          130.0000 

- พฒันากลุม่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ

ตามแนวทางการท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์

         130.0000 

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม          482.3784 

2.1 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื          482.3784 

- ท่องเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคเหนือ)          482.3784 

3. กระทรวงมหาดไทย          565.0000 

3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง          565.0000 

- พฒันากลุม่ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาตภิาคเหนือ          565.0000 

4. รฐัวิสาหกจิ            2.3000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

4.1 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์            2.3000 

- สาํรวจ รวบรวม และวจิยักลว้ยไมท้อ้งถิน่

เพือ่พฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

           2.3000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

130,000,000           บาท

1. งบลงทนุ 130,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 130,000,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นาง ัว่ - ทุ่งสมอ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรเีทพ - ซบับอน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 80,000,000             บาท

74,657,100             บาท

1. งบลงทนุ 74,657,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 74,657,100             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 74,657,100             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,585,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,585,000             บาท

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,072,100             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว (ภาคเหนอื) 

อทุยานแห่งชาตถิ ํา้ปลา-นํา้ตกผาเสือ่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 10,072,100             บาท

156,307,200           บาท

1. งบลงทนุ 156,307,200           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 156,307,200           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 156,307,200           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 156,307,200            บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
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(1) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่มุชนเมอืงหลม่สกั อาํเภอหลม่สกั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะที ่3 1 แห่ง 18,857,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะรมิแม่นํา้เจา้พระยา อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ี

จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 34,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,200,000             บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงภเูพยีง บา้นม่วงตึด๊ หมู่ที ่4 

ตาํบลม่วงตึด๊ อาํเภอภเูพยีง จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 40,600,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,400,000             บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นทีช่มุชนเมอืงเพชรบูรณ์ ระยะที ่2 

อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 28,700,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 121,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,700,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,300,000             บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นทีช่มุชนสามเหลีย่มทองคาํ อาํเภอเชยีงแสน 

จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 33,350,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 115,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,350,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,650,000             บาท

2,300,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,300,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,300,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการดาํเนนิกจิกรรมสาํรวจ รวบรวม และวจิยักลว้ยไมท้อ้งถิน่ 

เพือ่พฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินเิวศ 2,300,000              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันารูปแบบ นวตักรรม สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันากจิกรรมการท่องเที่ยว

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์
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บาท

บาท

-                35.1843        -             -            -              

                -          12.6843               -               -                  -   

                -          12.6843               -               -                  -   

                -          12.6843               -               -                  -   

                -          22.5000               -               -                  -   

                -          22.5000               -               -                  -   

                -          22.5000               -               -                  -   

กลุ่มโครงการที่ 5 โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวคณุภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 35,184,300

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วคุณภาพกลุม่เป้าหมายเฉพาะ การประชาสมัพนัธ์

และการบริการ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัน่าน

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

1 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 35,184,300

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 35.1843          

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี           12.6843 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.1 สาํนกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและ

นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

          12.6843 

- จดัเกบ็ขอ้มลูดา้นไมซข์องจงัหวดัเชียงใหม่           12.6843 

2. กระทรวงมหาดไทย           22.5000 

2.1 กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น           22.5000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ออกแบบระบบเพือ่อาํนวยความสะดวก

และเพิม่ประสทิธิภาพระบบความปลอดภยั

          22.5000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

12,684,300             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,684,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,684,300             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 12,684,300             บาท

22,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 22,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 22,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 22,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

(1) แม่ฮ่องสอนเมอืงน่าอยู่ : ออกแบบระบบเพือ่อาํนวยความสะดวก 

และเพิม่ประสทิธภิาพระบบรกัษาความปลอดภยัแก่ผูพ้กัอาศยั

และนกัท่องเทีย่ว (Smart City) ภายในพื้นทีข่องเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน 

เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 22,500,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวคณุภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)
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บาท

บาท

131.1290         144.8202      113.5058      50.0000      50.0000         

         131.1290       144.8202       113.5058       50.0000         50.0000 

          18.5000        10.0317         63.5058             -                  -   

          18.5000        10.0317         63.5058             -                  -   

         112.6290       134.7885         50.0000       50.0000         50.0000 

         112.6290       134.7885         50.0000       50.0000         50.0000 

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ 144,820,200

(1) วตัถปุระสงค์

หน่วย : ลา้นบาท

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ พฒันาระบบดูแลผูสู้งอายุอย่างมสี่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา 

จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตาก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ ์

จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

5 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 489,455,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 489.4550          

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 

และนวตักรรม

          489.4550 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.1 มหาวิทยาลยัพะเยา            92.0375 

- พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ

และคนยากจน

           92.0375 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

1.2 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง           397.4175 

- จดัตัง้ศูนยบ์ริการสุขภาพแบบครบวงจร

แห่งภาคเหนือและอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

          397.4175 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

10,031,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,164,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,031,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,164,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,031,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,164,100              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 10,031,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,164,100              บาท

(1) ศูนยส์่งเสรมิสุขภาวะองคร์วมของผูสู้งวยัในชมุชนแบบมสี่วนร่วม  

     ตาํบลแม่กา อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 รายการ 10,031,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 99,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,462,500              บาท

เงนิงบประมาณ 92,037,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,633,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,904,000             บาท

134,788,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,297,500             บาท

- เงนิรายได ้ 21,297,500             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 134,788,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,297,500             บาท

- เงนิรายได ้ 21,297,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 134,788,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,297,500             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 134,788,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,297,500             บาท

- เงนิรายได ้ 21,297,500             บาท

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

ตวัชี้วดั : สดัส่วนความเสมอภาคทางสงัคมเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูสู้งอายุ

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - พฒันาศกัยภาพคน

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาความรู ้

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัพะเยา
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(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารศูนยบ์รกิารสุขภาพแบบครบวงจร

แห่งภาคเหนอืและอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง พรอ้มระบบสาธารณูปการ 

ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 รายการ 134,788,500            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 389,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 68,075,000             บาท

- เงนิรายได ้ 68,075,000             บาท

เงนิงบประมาณ 320,925,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 73,507,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,592,500             บาท

- เงนิรายได ้ 15,592,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 112,629,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,185,000             บาท

- เงนิรายได ้ 31,185,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 134,788,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,297,500             บาท

- เงนิรายได ้ 21,297,500             บาท
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บาท

บาท

-                23.5726        -             -            -              

                -          23.5726               -               -                  -   

                -          23.5726               -               -                  -   

                -          23.5726               -               -                  -   

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชีวิตของคนยากจน 23,572,600

(1) วตัถปุระสงค์

หน่วย : ลา้นบาท

เพือ่ยกระดบัรายไดแ้ละพฒันาคุณภาพชีวติของคนยากจน ใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา 

จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตาก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ ์

จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานี

(3) ระยะเวลาดาํเนินการ

1 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 23,572,600

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2565
ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 23.5726           

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์

           23.5726 

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

1.1 สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 

(องคก์ารมหาชน)

           23.5726 

- พฒันาขดีความสามารถผูน้าํชุมชน  

สู่การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนทอ้งถิน่

           23.5726 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

23,572,600       บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,572,600       บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,572,600       บาท

1) พฒันาขดีความสามารถผูน้าํชมุชนสูก่ารสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนทอ้งถิน่ 23,572,600        บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

ตวัชี้วดั : สดัสว่นความเสมอภาคทางสงัคมเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

กลุม่โครงการ : โครงการยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชีวติของคนยากจน 

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายทาง - ยกระดบัคณุภาพชีวติ

กลุม่กจิกรรม : ยกระดบัคณุภาพชีวติอยา่งตอ่เน่ือง

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)
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บาท

บาท

1,917.9851       1,839.8856    -             -            -              

                -          41.5592               -               -                  -   

                -          41.5592               -               -                  -   

                -          41.5592               -               -                  -   

                -       1,248.0738               -               -                  -   

                -       1,248.0738               -               -                  -   

                -       1,248.0738               -               -                  -   

       1,917.9851       550.2526               -               -                  -   

       1,447.7354       280.2398               -               -                  -   

          29.8704        30.2648               -               -                  -   

       1,349.3016       192.2623               -               -                  -   

          68.5634        57.7127               -               -                  -   

         470.2497       270.0128               -               -                  -   

         461.6497       268.7233               -               -                  -   

           8.6000          1.2895               -               -                  -   

(2) สถานที่ดําเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กลุม่โครงการที่ 1 โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1,839,885,600

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูป่าตน้นํา้ใหค้งความสมบูรณ ์จดัระบบบรหิารจดัการนํา้

อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นทีเ่กษตรใหท้ ัว่ถงึ และป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัอย่างย ัง่ยนื

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา 

จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตาก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ ์

จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานี

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

2 ปี ( ปี 2562 ถงึ ปี 2563)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุม่โครงการ 3,757,870,700

(5) งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย *

รวม
เริม่ตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2566 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 3,757.8707       

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

          41.5592 

1.1 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้           41.5592 

- ดาํเนินการบรหิารจดัการ อนุรกัษ ์

และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม (ป่า นํา้ มลพษิหมอกควนั)

          41.5592 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        1,248.0738 

2.1 กรมชลประทาน        1,248.0738 

- ฟ้ืนฟูอนุรกัษป่์าตน้นํา้        1,248.0738 

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม        2,468.2377 

3.1 กรมป่าไม ้        1,727.9752 

- ป้องกนัและควบคุมไฟป่าในพื้นทีป่่าสงวน

แห่งชาตภิาคเหนือ

          60.1352 

- ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ        1,541.5639 

- อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมส่ีวนร่วม

ภาคเหนือ

         126.2761 

3.2 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื          740.2625 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคเหนือ)          730.3730 

- สรา้งเครอืขา่ยราษฎรพทิกัษป่์า (ภาคเหนือ)            9.8895 

428



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,248,073,800         บาท

1. งบลงทนุ 1,248,073,800         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,248,073,800         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,248,073,800         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 883,073,800           บาท

(1) อาคารบงัคบันํา้ดอนสวสัดิ์ ความยาว 41.50 เมตร ความสูง 3.50 เมตร 

จาํนวน 2 แห่ง  พื้นทีร่บัประโยชน ์600 ไร่ ตาํบลหูชา้ง อาํเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอทุยัธานี 32,000,000             บาท

(2)  ฝายหว้ยขอนแก่นพรอ้มระบบส่งนํา้ ยาว 20.00 เมตร สูง 2.60 เมตร 

ระบบส่งนํา้ ยาว 2,049 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลนาขมุ 

อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ 45,000,000             บาท

(3) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.08 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 8.649 กโิลเมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ 

บา้นดงเยน็ 2  ตาํบลแม่สอย อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 35,000,000             บาท

(4) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. 

โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยแม่นงึ  อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ตาํบลทุ่งกวา๋ว อาํเภอเมอืงปาน จงัหวดัลาํปาง 100,000,000           บาท

(5) อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยแม่นงึ  อนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิตาํบลทุ่งกวา๋ว อาํเภอเมอืงปาน จงัหวดัลาํปาง 70,000,000             บาท

(6) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 99.087 กม. 

โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้คลองลาํกง ตาํบลวงัท่าด ี

อาํเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 100,000,000           บาท

(7) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. 

โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยท่าพล ตาํบลท่าพล 

อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 80,000,000             บาท

(8) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 2,755 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ 

บา้นแม่พงุเหนอื โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลป่าแดด 

อาํเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย 25,000,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิม่ขึ้น

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดั : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น รอ้ยละ 1

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้ทาง - อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน
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(9) ฝายหว้ยแม่ปะ ความยาว 15 เมตร สูง 2 เมตรพรอ้มระบบส่งนํา้

ความยาว 1,500 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 300 ไร่ ตาํบลสะเมงิใต ้

อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 36,000,000             บาท

(10) อ่างเก็บนํา้หว้ยท่าง ตาํบลไชยวฒันา อาํเภอปวั จงัหวดัน่าน 31,500,000             บาท

(11) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นคลองหนองดง 

ขนาด 0.35 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง  ตาํบลบางลาย 

อาํเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร 25,846,000             บาท

(12) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นหนอง 2  

ขนาด 0.323 ลบ.ม./วนิาท ีตาํบลนํา้โจ ้อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 17,000,000             บาท

(13) อ่างเก็บนํา้หว้ยแม่ลูบ่า้นผาแมว ตาํบลหวัเสอื อาํเภอแม่ทะ 

จงัหวดัลาํปาง 34,801,000             บาท

(14) โครงการสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพื้นที ่ขนาด 0.65 ลบ.ม./วนิาท ี 

จาํนวน 3 เครือ่ง  พรอ้มระบบส่งนํา้  ความยาว 17,001.623 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์12,000 ไร่  โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาผาจกุ 

จงัหวดัอตุรดติถ์ 114,576,800           บาท

(15) ฝายลาํหว้ยคอม (นาเหนอื) พรอ้มระบบส่งนํา้ ยาว 27.50 เมตร 

สูง 2.80 เมตร ระบบส่งนํา้ ยาว 2,629 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ 

ตาํบลนํา้ไผ่ อาํเภอนํา้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ 10,000,000             บาท

(16) อ่างเก็บนํา้ขอนเหด็บดพรอ้มระบบส่งนํา้ (ระยะที ่2) ระบบส่งนํา้ 

ยาว 953.73 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์550 ไร่ ตาํบลบา้นโคก 

อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ 13,000,000             บาท

(17) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอาคารประกอบ หนองจกิ 

จาํนวน 1 แห่ง ตาํบลหนองไผ่แบน อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธานี 25,000,000             บาท

(18) อาคารบงัคบันํา้บา้นไผ่เขยีว2 พรอ้มอาคารประกอบ 

ความยาว 54.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นทีร่บัโยชน ์1,500 ไร่ 

ตาํบลไผ่เขยีว อาํเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี 50,000,000             บาท

(19) แกม้ลงิร่องขยุพรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลสนัป่าหนาด 

อาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา 38,350,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 365,000,000           บาท

(1) แกม้ลงิ หมู่ที ่6 บา้นใหม่พฒันา  ตาํบลเพชรชมภ ู

อาํเภอโกสมัพนีคร จงัหวดักาํแพงเพชร 20,000,000             บาท

(2) ป้องกนัตลิง่ ปตร.บา้นคลองนํา้อุ่น ตาํบลหนิดาต 

อาํเภอปางศิลาทอง จงัหวดักาํแพงเพชร 20,000,000             บาท

(3) ระบบระบายนํา้คลองหว้ยตะโกลาด ระยะที ่2  จาํนวน 1 แห่ง 

ตาํบลสายลาํโพง อาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 25,000,000             บาท

(4) โครงการแกม้ลงิบา้นแม่ทะพรอ้มอาคารประกอบ ระยะ 1 

ตาํบลแม่ทะ อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 12,000,000             บาท
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(5) โครงการ ทรบ. คลองปากแคว พรอ้มระบบระบายนํา้ 

(ระยะที ่2) ตาํบลปากแคว อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 40,000,000             บาท

(6) คนักัน้นํา้และอาคารประกอบหว้ยทบัเสลา ระยะที ่2 

ระยะทางรวม 5.100 กโิลเมตร ตาํบลทุ่งโพ อาํเภอหนองฉาง 

จงัหวดัอทุยัธานี 70,000,000             บาท

(7) ปรบัปรงุคนัสะเดาเกา้นิ้ว ระยะทางรวม 13.000 กม. 

ตาํบลดอนกลอย อาํเภอหนองขาหย่าง จงัหวดัอทุยัธานี 38,000,000             บาท

(8) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ปากคลอง DR.10 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 

พรอ้มอาคารประกอบ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่าบวั ตาํบลเกยไชย

อาํเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ 30,000,000             บาท

(9) ปรบัปรงุระบบระบายนํา้หว้ยแม่สาย ระยะที ่2 ตาํบลบา้นกาศ 

อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 30,000,000             บาท

(10) ขดุขยายลาํนํา้แม่นํา้ตากแดด จาํนวน 21.000 กม. ตาํบลทุ่งใหญ่ 

/เนนิเหลก็ /หนองไผ่แบน /เนนิแจง อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ี

จงัหวดัอทุยัธานี 80,000,000             บาท

30,264,800             บาท

1. งบดาํเนินงาน 15,264,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,264,800             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 13,580,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,684,800              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 15,000,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,000,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 15,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 15,000,000             บาท

รวม 9 รายการ (รวม 300 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้
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192,262,300           บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,345,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,345,300             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 5,809,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 240,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 96,000                  บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,604,000              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 2,224,800              บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,371,500              บาท

2. งบลงทนุ 174,217,000           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 174,217,000           บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 174,217,000           บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 174,217,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 174,217,000            บาท

รวม 20 รายการ (รวม 10,778,300 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 4,700,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,700,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 4,700,000              บาท

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

รวม 10 รายการ (รวม 2,519 หน่วย)

268,723,300           บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,746,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,746,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,746,000              บาท

2. งบลงทนุ 262,707,300           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 262,707,300           บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 262,707,300           บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 262,707,300           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 262,707,300           บาท

รวม 88 รายการ (รวม 20,189,010 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 2,370,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,370,000              บาท

1) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัแพร่ 4 หมู่บา้น 40,000                  บาท

2) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัน่าน 22 หมู่บา้น 220,000                บาท

3) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัลาํปาง 6 หมู่บา้น 60,000                  บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางทาง - ฟ้ืนฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : ฟ้ืนฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
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4) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัเชยีงราย 4 หมู่บา้น 40,000                  บาท

5) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัพะเยา 5 หมู่บา้น 50,000                  บาท

6) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัเชยีงใหม่ 35 หมู่บา้น 350,000                บาท

7) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัลาํพนู 17 หมู่บา้น 170,000                บาท

8) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 6 หมู่บา้น 60,000                  บาท

9) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัอตุรดติถ ์8 หมู่บา้น 80,000                  บาท

10) เครอืข่ายชมุชนตน้นํา้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 5 หมู่บา้น 50,000                  บาท

11) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและพฒันาการมสี่วนร่วมของชมุชน

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์จงัหวดัเชยีงใหม่ 25 หมู่บา้น 1,250,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 1,900,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 1,900,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,900,000              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 19 หน่วย)

41,559,200             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 41,559,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 41,559,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูป่าตน้นํา้ใหค้งความสมบูรณ์ 

จดัระบบบรหิารจดัการนํา้อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นทีเ่กษตรใหท้ ัว่ถงึ 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิหมอกควนัอย่างย ัง่ยนื 41,559,200             บาท

57,712,700             บาท

1. งบดาํเนินงาน 23,762,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,762,700             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 2,510,200              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,982,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,061,600              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 1,700,300              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 2,010,000              บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,827,400              บาท

(7) วสัดกุ่อสรา้ง 61,200                  บาท

(8) วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000                บาท

(9) วสัดกุารเกษตร 6,510,000              บาท

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายทาง - ส่งเสรมิ พฒันา การมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

                 สิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกจิกรรม : ส่งเสรมิ พฒันา การมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้
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2. งบลงทนุ 13,950,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 13,950,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 13,950,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,950,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 13,950,000             บาท

รวม 9 รายการ (รวม 7,000,006 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 20,000,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,000,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 19,250,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 19,250,000             บาท

รวม 8 รายการ (รวม 275 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2 เครอืข่าย 100,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3 เครอืข่าย 150,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัลาํพนู 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

5) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัเชยีงราย 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

6) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัพะเยา 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

7) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัน่าน 3 เครอืข่าย 150,000                บาท

8) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัลาํปาง 3 เครอืข่าย 150,000                บาท

9) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัแพร่ 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

1,289,500              บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,289,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,289,500              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,250,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค์ 39,500                  บาท

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิเศรษฐกจิฐานราก

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : 7,255 ตาํบล

3,467,853,700                

-   -   

เพือ่ใหช้มุชนและเกษตรกรมรีายไดข้องครวัเรอืนเพิม่ขึ้น และลดช่องว่างความเหลือ่มล ํา้ของรายได ้

ประชากร โดยการนอ้มนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการพฒันาชมุชน ส่งเสรมิการสรา้ง

ความเขม้แขง็ของชมุชน สรา้งอาชพีและรายได ้พฒันาเศรษฐกจิชมุชนใหม้คีวามม ัน่คง ตลอดจนพฒันา

ผลติภณัฑช์มุชนโดยใชท้นุทางวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่ต่อยอดเชงิพาณิชย ์อกีท ัง้พฒันา

ศกัยภาพของเกษตรกรเพือ่เตรยีมไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต เพิม่ขดีความสามารถ

ในการเขา้ถงึขอ้มลู ความรู ้ดา้นเทคโนโลย ีการจดัการ และการตลาด พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง

ทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปจัจบุนัและคนกลุม่ใหมท่ีจ่ะเขา้สู่ภาคเกษตรในอนาคต รวมท ัง้พฒันา

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย

2) เกษตรกรรายย่อย

3) สถาบนัเกษตรกร

4) วสิาหกจิชมุชน

5) ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการชมุชน

ผูป้ระกอบการเกษตรและพฒันาผลติภณัฑแ์ละผลติภณัฑส์นิคา้เกษตรจากฐานทรพัยากรชวีภาพ

ในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การบรหิารจดัการการผลติและยกระดบัโครงสรา้งการผลติ

ในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสรมิการแปรรูปสนิคา้เกษตรในระดบัชมุชน 

ตลอดจนส่งเสรมิพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมลูค่าทางเศรษฐกจิและการกระจายรายไดก้ลบั

สู่ทอ้งถิน่ผ่านกลไกสหกรณ ์รา้นคา้ชมุชน วสิาหกจิชมุชน เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทนุ

และแหลง่สนิเชื่อการเกษตรในภาครฐั สนบัสนุนการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุของประชาชนและกลุม่อาชพี

ส่งเสรมิใหผู้ด้อ้ยโอกาสและผูม้รีายไดน้อ้ยมโีอกาสเขา้ถงึทรพัยากรทีเ่ป็นรากฐานของอาชพีเกษตรกร

3,018,446,600                



3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 6 กระทรวง 24 หน่วยงาน

1) สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ลดปญัหาความยากจนของประชาชน

- ตวัชี้วดั : ประชากรทีม่รีายไดต้ํา่กวา่เสน้ยากจนลดลงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 10
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 
    5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิและยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ยทุธศาสตรช์าติ 
 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
ประเด็นยุทธศาสตร:์ การพฒันาความเสมอภาคและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

เป้าหมาย : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
และแผนแม่บทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 
ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม 
เป้าหมายที่ 1 : ลดปญัหาความเหลือ่มล ํา้ดา้นรายไดข้องกลุม่คนทีม่ฐีานะ 
ทางเศรษฐกจิสงัคมทีแ่ตกต่างกนั และแกไ้ขปญัหาความยากจน 
ตวัช้ีวดัเป้าหมาย  
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของกลุม่ประชากรรอ้ยละ 40 ทีม่รีายไดต้ํา่สุด  
 เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 15 ต่อปี   
- สดัส่วนประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจนลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.5 
 ณ สิ้นแผนพฒันาฯ      
เป้าหมายที่ 3 : เพิม่ศกัยภาพชมุชนและเศรษฐกจิฐานรากใหม้คีวามเขม้แขง็ 
เพือ่ใหช้มุชนพึง่พาตนเองและไดร้บัส่วนแบง่ผลประโยชนท์างเศรษฐกจิมากขึ้น 
ตวัช้ีวดัเป้าหมาย มลูค่าสนิคา้ชมุชนเพิม่ขึ้น

แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าติ 
ประเด็นที่ 16 : 
เศรษฐกจิฐานราก 
- ยกระดบัศกัยภาพ 
 การเป็นผูป้ระกอบการ
 ธุรกจิ 
- การสรา้งสภาพแวดลอ้ม
 และกลไกทีส่่งเสริม 
 การพฒันาเศรษฐกจิ 
 ฐานราก 
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  5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ                                                                            
แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิเศรษฐกจิฐานราก 

 งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 3,018.4466 ลา้นบาท 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ ตวัชี้วดั 

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดเ้ฉลีย่ของประชาชนกลุม่เป้าหมายเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.3 : พฒันาระบบบริหารจดัการ 
และกลไกการตลาด 
ตวัชี้วดั  
1. รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ชมุชนเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 
 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาความเขม้แขง็ของกลุม่และผลติภณัฑช์มุชน 
ตวัชี้วดั 
1. จาํนวนกลุม่เกษตรกรไดร้บัการพฒันา 1,900 กลุม่ 
2. จาํนวนผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาไมน่อ้ยกวา่ 24,800 ราย/กลุม่ 
3. จาํนวนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการพฒันาไมน่อ้ยกวา่  5,900 ผลติภณัฑ ์

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาศกัยภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย 
ตวัชี้วดั 
1. ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึแหลง่ทนุและทีด่นิทาํกนิไม่นอ้ยกวา่ 200,000 ราย 
2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาและส่งเสริมอาชพีไมน่อ้ยกว่า 500,000 ราย 
 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมการขา้ว 
- โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร 
2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
- โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร  
และธุรกจิชมุชน 
3. กรมสง่เสรมิการเกษตร 
- โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร 
4. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
- โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร  
และธุรกจิชมุชน 
5. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
- โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบประกนัภยัผลผลติทางการเกษตร 
- โครงการตดิตามประเมนิผลภายใตแ้ผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิ 
เศรษฐกจิฐานราก 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
1. สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร  
และธุรกจิชมุชน 
กระทรวงพาณิชย ์
1. กรมการคา้ภายใน 
- โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกจิชมุชน 
2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
- โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
และการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมพฒันาชมุชน 
- โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
และการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่ 
 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย  669.4967 ลา้นบาท 

 กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์
วจิยั และนวตักรรม 
- โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 
2. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ 
- โครงการส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชน 
ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP 
3. มหาวทิยาลยันครพนม 
- โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 
4. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
- โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 
5. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 
- โครงการส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชน 
ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมการขา้ว 
- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร 
2. กรมประมง 
- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร 
3. กรมพฒันาที่ดิน 
- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร 
4. กรมสง่เสรมิการเกษตร 
- โครงการส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชน 
ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP 
- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร 
5. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
- โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 
6. กรมหม่อนไหม 
- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร 
 
 

7. สาํนกังานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 
- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้น
การเกษตร 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
1. สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ 
(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/ 
วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตรและ 
ผลติภณัฑ ์OTOP 
กระทรวงพาณิชย ์
1. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
- โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/ 
วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตรและ 
ผลติภณัฑ ์OTOP 
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมพฒันาชมุชน 
- โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 
- โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/ 
วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตรและ 
ผลติภณัฑ ์OTOP 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
1. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 
- โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/ 
วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตรและ 
ผลติภณัฑห์นึ่งตาํบลหนึ่งผลติภณัฑ ์
- โครงการส่งเสรมิการแปรรูปสนิคา้เกษตร 
ในระดบัชมุชน 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย  766.4314 ลา้นบาท 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 
1. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
- โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการและกลไกการตลาด 
2. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 
- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1..สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและนอกภาคเกษตร 
2.กรมการขา้ว 
- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและนอกภาคเกษตร 
3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
- โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและนอกภาคเกษตร 
4. กรมประมง 
- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิของเกษตรกร 
- โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและนอกภาคเกษตร 
5. กรมปศสุตัว ์
- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิของเกษตรกร 
- โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและนอกภาคเกษตร 
6. กรมพฒันาที่ดิน 
- โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิของเกษตรกร 
- โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและนอกภาคเกษตร 
7. กรมวชิาการเกษตร 
- โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและนอกภาคเกษตร 

8. กรมสง่เสรมิการเกษตร 
- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิของเกษตรกร 
- โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
9. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
- โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิของเกษตรกร 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและ 
นอกภาคเกษตร 
10. กรมหม่อนไหม 
- โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและ 
นอกภาคเกษตร 
11. สาํนกังานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 
- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและ 
นอกภาคเกษตร 
- โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิของเกษตรกร 
- โครงการบรหิารจดัการทีด่นิทาํกนิแก่เกษตรกรรายย่อยและผูด้อ้ยโอกาส 
- โครงการศึกษาปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกร 
และประชาชน 
12. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
- โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมพฒันาชมุชน 
- โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารกองทนุเพือ่เกษตรกรและ 
แหลง่สนิเชื่อภาครฐัเพือ่การเขา้ถงึแหลง่ทนุ 

รวมงบประมาณรายจา่ย  1,582.5185 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

  สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 2,241.1160      204.7899        315.3813        257.1594        3,018.4466      

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

6.0000         2.6200         144.3145      17.8520       170.7865      

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

6.0000         -                44.0000       -                50.0000       

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 6.0000           -                  44.0000         -                  50.0000         

2. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร -                -                0.8420         17.8520       18.6940       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการ/

วสิาหกิจชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตร

และผลติภณัฑ ์OTOP

-                  -                  0.8420           17.8520         18.6940         

3. มหาวทิยาลยันครพนม -                2.6200         3.7894         -                6.4094         

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

-                  2.6200           3.7894           -                  6.4094           

4. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร -                -                0.5125         -                0.5125         

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน -                  -                  0.5125           -                  0.5125           

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ -                -                5.0000         -                5.0000         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนในการผลติ

สนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

-                  -                  5.0000           -                  5.0000           

6. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง -                -                40.7086       -                40.7086       

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ

และกลไกการตลาด

-                  -                  40.7086         -                  40.7086         

7. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ -                -                49.4620       -                49.4620       

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง

(Smart Farmer)

-                  -                  49.4620         -                  49.4620         

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,201.3545    202.1699      137.3808      90.2863       1,631.1915    

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -                -                19.5000       21.5103       41.0103       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

-                  -                  19.5000         21.5103         41.0103         

2. กรมการขา้ว 52.4347       -                -                -                52.4347       

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

25.4550         -                  -                  -                  25.4550         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบ

ตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร

8.6847           -                  -                  -                  8.6847           

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

5.7500           -                  -                  -                  5.7500           

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

12.5450         -                  -                  -                  12.5450         

3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 75.6861       -                -                -                75.6861       

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

29.6601         -                  -                  -                  29.6601         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

40.2100         -                  -                  -                  40.2100         

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพ

การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ ์กลุม่เกษตรกร 

และธุรกิจชมุชน

5.8160           -                  -                  -                  5.8160           

4. กรมประมง 110.9813      -                22.8800       -                133.8613      

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

21.6400         -                  -                  -                  21.6400         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพี

เพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

7.0068           -                  -                  -                  7.0068           

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

25.1370         -                  8.4800           -                  33.6170         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

55.5975         -                  -                  -                  55.5975         

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

1.6000           -                  14.4000         -                  16.0000         

5. กรมปศุสตัว ์ 74.4443       -                18.5840       -                93.0283       

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

8.0856           -                  -                  -                  8.0856           

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพี

เพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกินของเกษตรกร

1.6947           -                  8.0000           -                  9.6947           

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

12.0931         -                  10.5840         -                  22.6771         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

52.5709         -                  -                  -                  52.5709         

6. กรมพฒันาที่ดิน 80.1445       -                -                -                80.1445       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี

เพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

18.2942         -                  -                  -                  18.2942         

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

8.7318           -                  -                  -                  8.7318           

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

37.6000         -                  -                  -                  37.6000         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

15.5185         -                  -                  -                  15.5185         

7. กรมวชิาการเกษตร 23.7639       -                -                -                23.7639       

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

20.0000         -                  -                  -                  20.0000         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

3.7639           -                  -                  -                  3.7639           

8. กรมสง่เสรมิการเกษตร 387.6839      -                -                9.0000         396.6839      

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

62.1078         -                  -                  -                  62.1078         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพี

เพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

4.6000           -                  -                  -                  4.6000           

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

239.5624        -                  -                  -                  239.5624        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบ

ตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร

4.4300           -                  -                  9.0000           13.4300         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนในการผลติ

สนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

43.6559         -                  -                  -                  43.6559         

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

33.3278         -                  -                  -                  33.3278         

9. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 27.3413       -                73.7490       41.2411       142.3314      

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพี

เพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

2.9432           -                  -                  -                  2.9432           

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

14.2746         -                  10.0416         11.2647         35.5809         

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพ

การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ ์กลุม่เกษตรกร 

และธุรกิจชมุชน

7.5465           -                  63.7074         3.6290           74.8829         

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 2.5770           -                  -                  26.3474         28.9244         

10. กรมหม่อนไหม 31.6981       -                2.6678         -                34.3659       

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

7.0097           -                  -                  -                  7.0097           

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

7.0396           -                  -                  -                  7.0396           

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

7.6380           -                  -                  -                  7.6380           
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

10.0108         -                  2.6678           -                  12.6786         

11. สาํนกังานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 337.1764      202.1699      -                5.5000         544.8463      

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

27.2277         -                  -                  -                  27.2277         

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

6.3560           -                  -                  -                  6.3560           

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

33.9981         85.7520         -                  -                  119.7501        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี

เพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

14.0692         7.8986           -                  -                  21.9678         

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการที่ดนิทาํกิน

แก่เกษตรกรรายย่อยและผูด้อ้ยโอกาส

247.1481        108.5193        -                  -                  355.6674        

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

3.8773           -                  -                  -                  3.8773           

โครงการ : โครงการศึกษาปรบัปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกบัการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรและประชาชน

4.5000           -                  -                  5.5000           10.0000         

12. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร -                -                -                13.0349       13.0349       

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

-                  -                  -                  10.3189         10.3189         

โครงการ : โครงการติดตามประเมนิผลภายใต ้

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกิจ

ฐานราก

-                  -                  -                  2.7160           2.7160           

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม -                -                33.6860       -                33.6860       

1. สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ

(องคก์ารมหาชน)

-                -                33.6860       -                33.6860       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนในการผลติ

สนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

-                  -                  24.6860         -                  24.6860         

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพ

การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ ์กลุม่เกษตรกร 

และธุรกิจชมุชน

-                  -                  9.0000           -                  9.0000           
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

กระทรวงพาณิชย์ -                -                -                106.8511      106.8511      

1. กรมการคา้ภายใน -                -                -                43.6918       43.6918       

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

เศรษฐกิจชมุชน

-                  -                  -                  43.6918         43.6918         

2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ -                -                -                63.1593       63.1593       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไก

และโครงสรา้งดูดซบัมลูค่าทางเศรษฐกิจและ

การกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่

-                  -                  -                  46.7153         46.7153         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนในการผลติ

สนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

-                  -                  -                  16.4440         16.4440         

กระทรวงมหาดไทย 1,033.7615    -                -                -                1,033.7615    

1. กรมการพฒันาชมุชน 1,033.7615    -                -                -                1,033.7615    

โครงการ : โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารกองทุนเพือ่เกษตรกรและแหลง่สนิเชื่อ

ภาครฐัเพือ่การเขา้ถงึแหลง่ทุน

133.2135        -                  -                  -                  133.2135        

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 412.6230        -                  -                  -                  412.6230        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนในการผลติ

สนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

23.3650         -                  -                  -                  23.3650         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไก

และโครงสรา้งดูดซบัมลูค่าทางเศรษฐกิจและ

การกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่

464.5600        -                  -                  -                  464.5600        

กระทรวงอตุสาหกรรม -                -                -                42.1700       42.1700       

1. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม -                -                -                42.1700       42.1700       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนในการผลติ

สนิคา้เกษตรและผลติภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ์

-                  -                  -                  13.5000         13.5000         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการแปรรูป

สนิคา้เกษตรในระดบัชมุชน

-                  -                  -                  28.6700         28.6700         
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น              3,018.4466 

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายไดเ้พิม่ข้ึน              3,018.4466 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดเ้ฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิม่ข้ึน รอ้ยละ 10

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : พฒันาศกัยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย              1,582.5185 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึแหล่งทุนและที่ดินทํากนิไม่นอ้ยกว่า ราย 200,000 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันาและสง่เสรมิอาชีพไม่นอ้ยกว่า ราย 500,000  

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  90.1706 

1.1 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง                  40.7086 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการและกลไกการตลาด                  40.7086 

กิจกรรม โครงการบูรณาการการผลติวตัถดุบิสมนุไพรครบวงจร

เพือ่เสรมิสรา้งรายไดเ้ศรษฐกิจชมุชนจงัหวดัเชยีงราย

                 40.7086 

ตวัชี้วดักิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรกร/ผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนเพือ่พฒันาอาชพี ราย 360

1.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  49.4620 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  49.4620 

กิจกรรม การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farm)

ผ่านกลไกผูป้ระกอบการ Agriculture System Integrator (ASI)

                 49.4620 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นเกษตรอจัฉรยิะ ราย 200

ตวัชี้วดักิจกรรม สรา้งผูป้ระกอบการเทคโนโลย ี(Agriculture System 

Integrators :ASI) เพือ่ใหบ้รกิารเทคโนโลยไีดอ้ย่างท ัว่ถงึ และทนัต่อ

ความตอ้งการของเกษตรกร

ราย 30

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              1,359.1344 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  41.0103 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                 41.0103 

กิจกรรม ส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารทาํเกษตรกรรมย ัง่ยนื                  41.0103 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสรมิการทาํเกษตรกรรม

ใหเ้กิดความย ัง่ยนื

ราย 8,560

2.2 กรมการขา้ว                  31.2050 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  25.4550 

กิจกรรม การพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสรา้งและพฒันาชาวนา

ปราดเปรื่อง

                 25.4550 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรที่ยกระดบัเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องดา้นขา้ว ราย 15,000

เป้าหมาย
งบประมาณ

444



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                  5.7500 

กิจกรรม เกษตรทฤษฎใีหม่                   5.7500 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดความรูด้า้นการผลติขา้ว

อย่างเหมาะสมและย ัง่ยนื

ราย 9,261

2.3 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                  69.8701 

โครงการที่ 1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  29.6601 

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพครูบญัชปีระจาํศูนยเ์รยีนรู ้                  29.6601 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตรที่มกีารพฒันาอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชปีระจาํศูนยเ์รยีนรู ้

ศูนย์ 882

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                 40.2100 

กิจกรรม อบรมการจดัทาํบญัชตีน้ทุนอาชพีแก่เกษตรกรที่นอ้มนาํ

หลกัทฤษฎใีหม่

                 13.3200 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจดัทาํ

บญัชตีน้ทุนประกอบอาชพี

ราย 30,000

กิจกรรม พฒันาอาชพีดา้นการเกษตรแก่สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ผ่านกลไกการบญัชี

                 26.8900 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรเป้าหมาย

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพการจดัทาํบญัชตีน้ทุนประกอบอาชพี

ราย 40,000

2.4 กรมประมง                 117.8613 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  21.6400 

กิจกรรม พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer                  21.6400 

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาใหเ้กษตรกรมศีกัยภาพในการประกอบอาชพี

ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ประมงและการแปรรูป

ราย 15,000

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกิน

ของเกษตรกร

                  7.0068 

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีประมง                   7.0068 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเพาะเลี้ยง

สตัวน์ํา้ภายใตน้โยบายจดัหาที่ดนิทาํกินของรฐั

ราย 2,400

โครงการที่ 3 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  33.6170 

กิจกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ประมง                  33.6170 

ตวัชี้วดักิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติดา้นประมง ราย 88,200
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                 55.5975 

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้จดื                   4.9140 

ตวัชี้วดักิจกรรม สรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี ราย 2,520

กิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ดา้นการประมง                  50.6835 

ตวัชี้วดักิจกรรม สรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี ราย 70,000

2.5 กรมปศุสตัว ์                  93.0283 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                   8.0856 

กิจกรรม สรา้งเกษตรกรปราดเปรื่อง                   8.0856 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ขา้สู่ระบบ 

Smart Farmer

ราย 7,100

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกิน

ของเกษตรกร

                  9.6947 

กิจกรรม ส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกินของเกษตรกร                   9.6947 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี ราย 1,000

โครงการที่ 3 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  22.6771 

กิจกรรม พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  22.6771 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิอาชพีดา้นปศุสตัว ์ ราย 8,820

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                 52.5709 

กิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่                  52.5709 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ ราย 210,000

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ เครอืข่าย 500

2.6 กรมพฒันาที่ดนิ                  64.6260 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกิน

ของเกษตรกร

                 18.2942 

กิจกรรม พฒันาคุณภาพดนิในพื้นที่จดัการปญัหาที่ดนิทาํกิน                  18.2942 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการจดัที่ดนิทาํกินไดร้บัการพฒันา

คุณภาพดนิ

ราย 4,000

โครงการที่ 2 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                   8.7318 

กิจกรรม พฒันาเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดนิในศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

                  8.7318 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนศูนยเ์รยีนรูท้ี่มกีิจกรรมของกรมพฒันาที่ดนิ

ร่วมดาํเนินการ

ศูนย์ 882
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                 37.6000 

กิจกรรม การตรวจวเิคราะหด์นิเพือ่สนบัสนุนการใชปุ้๋ยผสมเอง                   6.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัขอ้มลูวเิคราะหด์นิรายแปลง ราย 40,000

กิจกรรม สนบัสนุนงานพฒันาที่ดนิเพือ่ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่                  31.6000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการปรบัปรุงบาํรุงดนิ ราย 20,000

2.7 กรมวชิาการเกษตร                  23.7639 

โครงการที่ 1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  20.0000 

กิจกรรม สนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชืในศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

                 20.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรใน ศพก. ไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นพชื

ราย 7,500

ตวัชี้วดักิจกรรม  จาํนวน ศพก. ที่ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก

กรมวชิาการเกษตร

ศูนย์ 200

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                  3.7639 

กิจกรรม เกษตรทฤษฎใีหม่                   3.7639 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่แปลงตน้แบบ/แปลงเรยีนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่ 

ในพื้นที่เกษตรกร

ไร่ /

ราย

1,250 /

250

2.8 กรมส่งเสรมิการเกษตร                 306.2702 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  62.1078 

กิจกรรม พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็น Young Smart Farmer                  21.3972 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไดร้บัการพฒันาเป็น 

Young Smart Farmer มทีกัษะทางดา้นวชิาการและการปฏบิตัิดา้นเทคโนโลยี

เป็นผูน้าํดา้นการเกษตร สามารถพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรที่ไดม้าตรฐาน

ราย 4,865

กิจกรรม พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  40.7106 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการยกระดบั

เป็น Smart Farmer

ราย 17,640

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกิน

ของเกษตรกร

                  4.6000 

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร                   4.6000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดความรูด้า้นการผลติพชื

ที่เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นที่

ราย 3,000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 3 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                 239.5624 

กิจกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                 239.5624 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวน ศพก. ที่ไดร้บัการพฒันา และเครอืข่าย

ที่มคีวามพรอ้มใหบ้รกิารแก่เกษตรกร

ศูนย์ 882

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดความรูจ้าก ศพก. ราย 26,460

2.9 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  38.5241 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกิน

ของเกษตรกร

                  2.9432 

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีภายใตโ้ครงการจดัที่ดนิตามนโยบายรฐับาล                   2.9432 

ตวัชี้วดักิจกรรม สมาชกิสหกรณไ์ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี ราย 1,000

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                 35.5809 

กิจกรรม การพฒันาคุณภาพการผลติสนิคา้เกษตรของสมาชกิสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร

                 11.7466 

ตวัชี้วดักิจกรรม สมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

การผลติสนิคา้คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP

ราย 1,100

ตวัชี้วดักิจกรรม สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

การผลติสนิคา้คุณภาพ

แห่ง 58

กิจกรรม ส่งเสรมิปุ๋ยผสมใชเ้องผ่านสหกรณก์ารเกษตรเพือ่ลดตน้ทุนการผลติ

ใหแ้ก่เกษตรกร

                 11.1797 

ตวัชี้วดักิจกรรม สมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบั

การผสมปุ๋ยใหเ้หมาะสมกบัพื้นทีเ่พาะปลูก

ราย 7,500

กิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรผสมผสานในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร                  12.6546 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ไดร้บัการส่งเสรมิเกษตรผสมผสาน ไร่ 7,500

ตวัชี้วดักิจกรรม สมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรไดร้บัการแนะนาํส่งเสรมิ

การทาํเกษตรผสมผสาน

ราย 1,500

2.10 กรมหม่อนไหม                  21.6873 

โครงการที่ 1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                   7.0097 

กิจกรรม จดัต ัง้ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ดา้นหม่อนไหม                   7.0097 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิอาชพีไม่นอ้ยกว่า ราย 1,000

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                   7.0396 

กิจกรรม พฒันาเกษตรกรหม่อนไหมสู่ Smart Farmer                   7.0396 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันาเป็น Smart Farmer ราย 2,000
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เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                  7.6380 

กิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ดา้นหม่อนไหม                   7.6380 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นหม่อนไหม

ตามหลกัทฤษฎใีหม่

ราย 4,533

2.11 สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม                 540.9690 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  27.2277 

กิจกรรม สรา้งและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่                   8.3884 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไดร้บัความรูภ้าคทฤษฏแีละภาคปฏบิตัิ

เพือ่พฒันาอาชพีเกษตรกรรม

ราย 1,200

กิจกรรม พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏรูิปที่ดนิ (Smart Farmer)                  18.8393 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิไดร้บัการพฒันาเป็น

เกษตรกรปราดเปรื่อง

ราย 3,000

โครงการที่ 2 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                   6.3560 

กิจกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรในเขตปฏรูิปที่ดนิ                   6.3560 

ตวัชี้วดักิจกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ศูนย์ 140

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพี

ท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                119.7501 

กิจกรรม พฒันาและส่งเสรมิศิลปหตัถกรรม                 107.0491 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีดา้นหตัถกรรมพื้นบา้น ราย 1000

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฏรูิปที่ดนิ                  12.7010 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาเกษตรทฤษฎใีหม่ ราย 3,500

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกิน

ของเกษตรกร

                 21.9678 

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่ดนิแปลงรวม                  17.7858 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดนิไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

และมกีารวางแผนการพฒันาอาชพี

พื้นที่ 36

กิจกรรม ยกระดบัรายไดเ้กษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิเพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้                   4.1820 

ตวัชี้วดักิจกรรม สมาชกิสหกรณใ์นพื้นที่ไดร้บัการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม

เพือ่ยกระดบัรายได ้

ราย 700

โครงการที่ 5 : โครงการบรหิารจดัการที่ดนิทาํกินแก่เกษตรกรรายย่อย

และผูด้อ้ยโอกาส

                355.6674 

กิจกรรม การปรบัปรุงแผนที่แปลงที่ดนิตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK                  19.5070 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดนิไดร้บัการปรบัปรุงแผนที่แปลงที่ดนิ ไร่ 260,000

กิจกรรม ศูนยบ์รกิารประชาชน                  38.9040 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรไดร้บับรกิารและแกไ้ขปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่

ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ราย 143,000
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม ตรวจสอบที่ดนิ                  56.3723 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เขตปฏรูิปที่ดนิไดร้บัการตรวจสอบการถอืครองที่ดนิ ไร่ 3,500,000

กิจกรรม จดัที่ดนิ                 240.8841 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกรไดร้บัสทิธเิขา้ทาํประโยชนใ์นที่ดนิ ราย 62,000

โครงการที่ 6 : โครงการศึกษาปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏรูิปที่ดนิ

เพือ่เกษตรกรและประชาชน

                 10.0000 

กิจกรรม การศึกษาปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏรูิปที่ดนิ เพือ่เกษตรกร

และประชาชน

                 10.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงร่างพระราชบญัญตัิ ฉบบั 1

2.12 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร                  10.3189 

โครงการที่ 1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  10.3189 

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจาํศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

                 10.3189 

ตวัชี้วดักิจกรรม การพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 

เพือ่ขบัเคลือ่นศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) 

ภายใตภ้ารกิจสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

ราย 882

3. กระทรวงมหาดไทย                 133.2135 

3.1 กรมการพฒันาชมุชน                 133.2135 

โครงการที่ 1 : โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารกองทุนเพือ่เกษตรกร

และแหลง่สนิเชื่อภาครฐัเพือ่การเขา้ถงึแหลง่ทุน

                133.2135 

กิจกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากดว้ยกองทุนชมุชน                 133.2135 

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึแหลง่ทุน ราย 158,000

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2 : พฒันาความเขม้แข็งของกลุ่มและผลติภณัฑช์มุชน                 766.4314 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการพฒันา กลุ่ม 1,900

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า ราย/กลุ่ม 24,800

ตวัช้ีวดัที่ 3 : จาํนวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า ผลติภณัฑ ์ 5,900

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  80.6159 

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  50.0000 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน                  50.0000 

กิจกรรม การพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบัสนิคา้หน่ึงตาํบล

หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

                 50.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลติภณัฑ ์OTOP ที่ไดร้บัการยกระดบั

ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม (วทน.)

ผลติภณัฑ์ 230
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.2 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                  18.6940 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชน

ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

                 18.6940 

กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ชมุชนใหไ้ดม้าตรฐาน                  18.6940 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชน ที่ไดร้บัการพฒันา

และยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑ์

ราย 105

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนชมุชน/ทอ้งถิน่ที่วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

(วทน.) เขา้ไปช่วยพฒันา

ชมุชน/ทอ้งถิน่ 14

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการ OTOP ที่ไดร้บัการพฒันา

และมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

ราย 490

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลติภณัฑ ์OTOP ที่ขอรบัการรบัรองตามมาตรฐาน ผลติภณัฑ์ 105

1.3 มหาวทิยาลยันครพนม                   6.4094 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็                   6.4094 

กิจกรรม การพฒันาส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก                   6.4094 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลติภณัฑช์มุชนไดร้บัการพฒันา ผลติภณัฑ์ 5

1.4 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                   0.5125 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน                   0.5125 

กิจกรรม การพฒันาส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก                   0.5125 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันามลูค่าไม่นอ้ยกว่า ผลติภณัฑ์ 2

1.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ                   5.0000 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชน

ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

                  5.0000 

กิจกรรม การพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก                   5.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชากรและผูร่้วมโครงการในจงัหวดัศรสีะเกษ ราย 500

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 166.5275 

2.1 กรมการขา้ว                  12.5450 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร                  12.5450 

กิจกรรม พฒันาความเขม้แขง็ของกลุม่เกษตรกรผูผ้ลติขา้ว                  12.5450 

ตวัชี้วดักิจกรรม กลุม่เกษตรกรผูผ้ลติขา้วไดร้บัการสนบัสนุนพฒันา

ใหม้คีวามเขม้แขง็ต ัง้แต่ระดบัตน้นํา้ กลางนํา้ ปลายนํา้อย่างเป็นระบบ

กลุม่ 30

2.2 กรมประมง                  16.0000 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร                  16.0000 

กิจกรรม พฒันาอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ชมุชนประมง                  16.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ชมุชนประมง กลุม่ 144

451



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.3 กรมพฒันาที่ดนิ                  15.5185 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร                  15.5185 

กิจกรรม การพฒันาที่ดนิเพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติในพื้นที่เกษตรแผนใหม่                  15.5185 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา ราย 1,080

2.4 กรมส่งเสรมิการเกษตร                  76.9837 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชน

ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

                 43.6559 

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกิจชมุชน                  43.6559 

ตวัชี้วดักิจกรรม สมาชกิวสิาหกิจชมุชนไดร้บัการพฒันาความรู ้

ดา้นการบรหิารจดัการที่เหมาะสมกบัศกัยภาพของวสิาหกิจชมุชน

ราย 17,640

โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร                  33.3278 

กิจกรรม พฒันาความเขม้แขง็ของกลุม่เกษตรกร                  33.3278 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสมาชกิกลุม่ส่งเสรมิอาชพี/กลุม่แม่บา้นเกษตรกร

และสมาชกิกลุม่ยุวเกษตรกรมคีวามเขม้แขง็ มคีวามสามรถ

ในการบรหิารจดัการกลุม่และมคีวามม ัน่คงดา้นอาหารระดบัชมุชน

ราย/

กลุม่

27,605 / 

2,538

2.5 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  28.9244 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน                  28.9244 

กิจกรรม พฒันาสนิคา้และผลติภณัฑข์องสหกรณ์                  28.9244 

ตวัชี้วดักิจกรรม สหกรณภ์าคการเกษตรไดร้บัการพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ์ แห่ง 68

ตวัชี้วดักิจกรรม สนิคา้เกษตรของสหกรณภ์าคการเกษตรไดร้บัการพฒันา

ในดา้นการผลติ การแปรรูป และการตลาด

ผลติภณัฑ์ 30

2.6 กรมหม่อนไหม                  12.6786 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร                  12.6786 

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ของกลุม่เกษตรกร                  12.6786 

ตวัชี้วดักิจกรรม กลุม่เกษตรกรเกิดการรวมกลุม่การผลติ กลุม่ 20

2.7 สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม                   3.8773 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร                   3.8773 

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ                   3.8773 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกลุม่เกษตร/สหกรณม์แีผนการพฒันาอาชพี

ที่มคีวามเขม้แขง็และย ัง่ยนื

กลุม่ 10

452



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  24.6860 

3.1 สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน)                  24.6860 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชน

ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

                 24.6860 

กิจกรรม พฒันาวสิาหกิจชมุชนในการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชน์

จากความหลากหลายทางชวีภาพ

                 24.6860 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชน ไดร้บัการพฒันา

ในการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ

ชมุชน 25

4. กระทรวงพาณิชย์                  16.4440 

4.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                  16.4440 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชน

ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

                 16.4440 

กิจกรรม ยกระดบัผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน                  16.4440 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบฐานรากไดร้บัการพฒันาและมช่ีองทาง

การตลาดเพิม่ขึ้น

ราย 300

5. กระทรวงมหาดไทย                 435.9880 

5.1 กรมการพฒันาชมุชน                 435.9880 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน                 412.6230 

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวถิี                 181.6830 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันา ผลติภณัฑ์ 1,500 

กิจกรรม พฒันาผลติภณัฑช์มุชน                 230.9400 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันา ผลติภณัฑ์ 3,945 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชน

ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

                 23.3650 

กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน                  23.3650 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา ราย/กลุม่  3,800

6. กระทรวงอตุสาหกรรม                  42.1700 

6.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  42.1700 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชน

ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ์

                 13.5000 

กิจกรรม ปัน้นกัธุรกิจเกษตรอตุสาหกรรม                  13.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบการ ชมุชน เกษตรกรไดร้บัการพฒันา

ความสามารถในการบรหิารธุรกิจ

ราย 2,500

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการแปรรูปสนิคา้เกษตรในระดบัชมุชน                  28.6700 

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพการผลติในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป                  28.6700 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบการ ชมุชน เกษตรกรไดร้บัการพฒันา

ประสทิธภิาพในการประกอบธุรกิจ

ราย /

ผลติภณัฑ์

70

453



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.3 : พฒันาระบบบรหิารจดัการและกลไกการตลาด                 669.4967 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ชมุชนเพิม่ข้ึน รอ้ยละ 10

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 105.5296 

1.1 กรมการขา้ว                   8.6847 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร                   8.6847 

กิจกรรม เชื่อมโยงตลาดขา้วอนิทรยีแ์ละขา้ว GAP ครบวงจร ดา้นการผลติ                   8.6847 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่รองรบัผลผลติขา้วอนิทรยีข์องโครงการส่งเสรมิ

การผลติขา้วอนิทรยีแ์ละขา้ว GAP ของโครงการส่งเสรมิระบบการเกษตร

แบบแปลงใหญ่

แห่ง 77

1.2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                   5.8160 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ ์

กลุม่เกษตรกร และธุรกิจชมุชน

                  5.8160 

กิจกรรม เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นการควบคุมภายในและการบรหิาร

ความเสีย่งแก่สหกรณ ์กลุม่เกษตรกรและธุรกิจชมุชนรูปแบบประชารฐั

                  5.8160 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บัการฝึกอบรม

ดา้นการบรหิารจดัการทางการเงนิการบญัชี

แห่ง 400

1.3 กรมส่งเสรมิการเกษตร                  13.4300 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร                  13.4300 

กิจกรรม ตลาดเกษตรกร                  13.4300 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนตลาดเกษตรกรไดร้บัการพฒันาเป็นแหลง่จาํหน่าย

ผลผลติทางการเกษตรของเกษตรกร

จงัหวดั 77

1.4 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  74.8829 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ ์

กลุม่เกษตรกร และธุรกิจชมุชน

                 74.8829 

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจรวบรวมและจดัเก็บผลผลติ

การเกษตรในสถาบนัเกษตรกร

                 63.7074 

ตวัชี้วดักิจกรรม สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรเป้าหมายไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจ

แห่ง 30

กิจกรรม นาํระบบการแบ่งปนัผลประโยชนอ์ย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) 

มาใชใ้นการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร

                  3.6290 

ตวัชี้วดักิจกรรม ศึกษารูปแบบและแนวทางการนาํระบบการแบ่งปนั

ผลประโยชนอ์ย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใชใ้นการบรหิารจดัการ

สนิคา้เกษตร

ชนิดสนิคา้ 4
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของสหกรณภ์าคการเกษตร/

กลุม่เกษตรกร

                  7.5465 

ตวัชี้วดักิจกรรม สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

การดาํเนินธุรกิจ

แห่ง 340

ตวัชี้วดักิจกรรม สมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรไดร้บัการพฒันา

ดา้นการจดัทาํแผนการผลติ และการตลาด

ราย 1,030

1.5 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร                   2.7160 

โครงการที่ 1 : โครงการติดตามประเมนิผลภายใตแ้ผนงานบูรณาการพฒันา

และส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก

                  2.7160 

กิจกรรม ติดตามประเมนิผลโครงการภายใตแ้ผนงานบูรณาการพฒันา

และส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                  2.7160 

ตวัชี้วดักิจกรรม รายงานการติดตามประเมนิผลโครงการภายใต ้

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง 1

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                   9.0000 

2.1 สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน)                   9.0000 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ ์

กลุม่เกษตรกร และธุรกิจชมุชน

                  9.0000 

กิจกรรม พฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการวสิาหกิจรายย่อยสู่สากล                   9.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ชมุชนเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10

3. กระทรวงพาณิชย์                  90.4071 

3.1 กรมการคา้ภายใน                  43.6918 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกิจชมุชน                  43.6918 

กิจกรรม เสรมิสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกิจชมุชน                  43.6918 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนตลาดชมุชนและวสิาหกิจชมุชนไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันา

แห่ง 50

3.2 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                  46.7153 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมลูค่า

ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่

                 46.7153 

กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชนดา้นการบรหิารจดัการและการตลาด                  46.7153 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบฐานรากไดร้บัการพฒันาและมช่ีองทาง

การตลาดเพิม่ขึ้น

ราย 25,800
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

4. กระทรวงมหาดไทย                 464.5600 

4.1 กรมการพฒันาชมุชน                 464.5600 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมลูค่า

ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่

                464.5600 

กิจกรรม พฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐัเพือ่สงัคม                  14.3642 

ตวัชี้วดักิจกรรม กลไกประชารฐัไดร้บัการพฒันาศกัยภาพสามารถขบัเคลือ่นงานได ้ จงัหวดั 76

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาช่องทางการตลาด                 450.1958 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนช่องทางการตลาด คร ัง้ 80,145
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

40,708,600             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 40,708,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 40,708,600             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบูรณาการการผลติวตัถดุบิสมนุไพรครบวงจร

เพือ่เสรมิสรา้งรายไดเ้ศรษฐกจิชมุชนจงัหวดัเชยีงราย 40,708,600             บาท

49,462,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 49,462,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 49,462,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 49,462,000             บาท

41,010,300             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,500,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศูนยเ์ครอืข่ายปราชญช์าวบา้น 19,500,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 21,510,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม่ 6,344,500              บาท

2) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนโครงการพฒันาศูนยเ์ครอืข่ายปราชญช์าวบา้น 15,165,800             บาท

25,455,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 25,455,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,455,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,394,500              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,465,600             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,498,800              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 2,510,000              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการและกลไกการตลาด

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายไดเ้พิ่มข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดเ้ฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน [รอ้ยละ 10]

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : พฒันาศกัยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึแหล่งทนุและที่ดินทาํกนิไม่นอ้ยกว่า  [ราย 200,000]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิอาชีพไม่นอ้ยกว่า [ราย 500,000]

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
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(5) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นทิรรศการ 1,637,500              บาท

(6) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 2,400,000              บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 1,853,600              บาท

(8) วสัดกุารเกษตร 1,695,000              บาท

5,750,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,750,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,750,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,451,700              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 610,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นทิรรศการ 733,300                บาท

(4) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 875,000                บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 2,080,000              บาท

29,660,100             บาท

1. งบดาํเนินงาน 29,660,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,660,100             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,577,100              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 23,814,000             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 224,100                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,044,900              บาท

40,210,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 40,210,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,210,000             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 5,600,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 223,300                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,190,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 31,562,800             บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 127,900                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 506,000                บาท

21,640,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 21,640,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,640,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,734,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 8,100,500              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,184,500              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 290,000                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,425,000              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

กรมประมง

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร
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(6) วสัดสุาํนกังาน 860,000                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,626,000              บาท

(8) วสัดกุารเกษตร 420,000                บาท

7,006,800              บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,006,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,006,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 622,000                บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 50,000                  บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 334,800                บาท

(4) วสัดกุารเกษตร 6,000,000              บาท

33,617,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 25,137,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,137,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 875,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,394,800              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 390,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,637,200              บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 17,640,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,480,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,480,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนศูนยเ์รยีนรู ้ 8,480,000              บาท

55,597,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 55,597,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,597,500             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 504,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 12,202,800             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,200,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,024,000              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 385,000                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,505,000              บาท

(8) วสัดกุารเกษตร 33,776,700             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

459



8,085,600              บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,085,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,085,600              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,125,600              บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 1,960,000              บาท

9,694,700              บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,694,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,694,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,304,700              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 390,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,000,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเกษตรกรเลี้ยงสตัวเ์พือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิ 8,000,000              บาท

22,677,100             บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,093,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,093,100             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,395,800              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,764,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,851,000              บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,302,100              บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 2,780,200              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 10,584,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,584,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเกษตรกรเครอืข่ายศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตรดา้นปศุสตัว ์ 10,584,000             บาท

52,570,900             บาท

1. งบดาํเนินงาน 52,570,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 52,570,900             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,628,700              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,500,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 27,640,000             บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,461,600              บาท

(5) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,840,600              บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 17,500,000             บาท

กรมปศสุตัว ์

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

460



18,294,200             บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,294,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,294,200             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 687,500                บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 17,606,700             บาท

8,731,800              บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,731,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,731,800              บาท

(1) วสัดกุารเกษตร 8,731,800              บาท

37,600,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 37,600,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,600,000             บาท

(1) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 6,000,000              บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 31,600,000             บาท

20,000,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 20,000,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,546,300              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,676,800              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 953,700                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,568,600              บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 8,202,700              บาท

(6) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 51,900                  บาท

3,763,900              บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,763,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,763,900              บาท

(1) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 795,900                บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 2,968,000              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

กรมวชิาการเกษตร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

กรมพฒันาที่ดิน
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62,107,800             บาท

1. งบดาํเนินงาน 62,107,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 62,107,800             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 10,200,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 42,167,800             บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,040,000              บาท

(4) วสัดกุารเกษตร 7,700,000              บาท

4,600,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,600,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,600,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 300,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,200,000              บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 3,100,000              บาท

239,562,400           บาท

1. งบดาํเนินงาน 239,562,400           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 239,562,400           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 11,452,400             บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 22,963,600             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 121,139,800            บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 8,751,400              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 13,230,000             บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 62,025,200             บาท

กรมส่งเสรมิสหกรณ์

2,943,200              บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,943,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,943,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,760,800              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,182,400              บาท

กรมส่งเสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร
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35,580,900             บาท

1. งบดาํเนินงาน 14,274,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,274,600             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,774,900              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,499,700             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 10,041,600             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,041,600             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 1,041,600              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,041,600              บาท

รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนปจัจยัการผลติเพือ่เพิม่ศกัยภาพของสหกรณ์ 9,000,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 11,264,700             บาท

1) ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่ยกระดบัการผลติผกัและผลไมค้ณุภาพของสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 11,264,700             บาท

7,009,700              บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,009,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,009,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 4,230,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 779,700                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นทิรรศการ 1,000,000              บาท

7,039,600              บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,039,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,039,600              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,223,600              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,664,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นทิรรศการ 1,152,000              บาท

7,638,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,638,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,638,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 2,510,200              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 600,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,527,800              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร
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27,227,700             บาท

1. งบดาํเนินงาน 27,227,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,227,700             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,634,400              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 16,364,800             บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 1,052,300              บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,976,200              บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 1,200,000              บาท

6,356,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,356,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,356,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 503,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,470,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 708,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 430,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 545,000                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 700,000                บาท

119,750,100           บาท

1. งบดาํเนินงาน 33,998,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,983,100             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 75,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 100,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคมุงานก่อสรา้ง 500,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,090,400              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 129,800                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 312,000                บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 84,000                  บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,451,100             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,860,600             บาท

(10) ค่าซ่อมแซมวสัดคุงทนถาวร 60,000                  บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 1,219,100              บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 480,000                บาท

(13) วสัดกุ่อสรา้ง 397,100                บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 480,000                บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 204,000                บาท

(16) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 84,000                  บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

สาํนกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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(17) วสัดคุอมพวิเตอร์ 96,000                  บาท

(18) วสัดกุารเกษตร 3,360,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 15,000                  บาท

(1) ค่าไปรษณีย์ 15,000                  บาท

2. งบลงทนุ 85,752,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 85,752,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 57,735,100             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 37,126,200             บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 37,126,200             บาท

รวม 32 รายการ (รวม 5,102 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,100,000              บาท

(1) รถบรรทกุนํา้ กระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซี ี สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิ

เพือ่เกษตรกรรม  ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 คนั 2,100,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 18,508,900             บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 18,508,900             บาท

รวม 10 รายการ (รวม 2,164 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,016,900             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 28,016,900             บาท

(1) งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงตํา่ ระบบสือ่สารและไฟฟ้า

แสงสวา่งทางเดนิ (เคเบิ้ลใตด้นิ) ระยะที ่4 ภายในศูนยศิ์ลปาชพีบางไทรฯ

ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 28,016,900             บาท

21,967,800             บาท

1. งบดาํเนินงาน 14,069,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,069,200             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,203,600              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,340,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,768,200              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 40,000                  บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 967,400                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 1,750,000              บาท

2. งบลงทนุ 7,898,600              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,898,600              บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,898,600              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,898,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,898,600              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินทาํกนิของเกษตรกร
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355,667,400           บาท

1. งบดาํเนินงาน 247,148,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 247,148,100           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฎบิตังิานใหร้าชการ 87,083,500             บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 116,677,200            บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 447,100                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,054,800              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,431,000              บาท

(6) ค่ารบัรองและพธิกีาร 2,185,000              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบคุลากร 6,390,000              บาท

(8) ค่าดาํเนนิคดแีละค่าธรรมเนยีมศาล 9,690,000              บาท

(9) ค่าบาํรงุรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย 1,472,800              บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 864,000                บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,852,700              บาท

2. งบลงทนุ 108,519,300           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 108,519,300           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 92,733,600             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 6,043,600              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,043,600              บาท

รวม 510 รายการ (รวม 1,625 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 65,202,200             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 51,491,300             บาท

รวม 414 รายการ (รวม 3,755 หน่วย)

(2) ชดุโปรแกรมจดัการขอ้มลูดาวเทยีมและภาพถ่ายทางอากาศ สาํนกังานการ

ปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,750,000              บาท

(3) อปุกรณ์ Chassis module SFP+ แบบ 1/10 Gbps 

สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 หน่วย 2,500,000              บาท

(4) ปรบัปรงุเวบ็ไซตส์าํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 2,700,000              บาท

(5) พฒันาระบบการบรหิารจดัการและเผยแพร่ขอ้มลูแผนที ่

สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 4,152,000              บาท

(6) ชดุโปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตรบ์นเครอืข่ายระดบัมาตรฐาน 

สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,358,900              บาท

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการที่ดินทาํกนิแก่เกษตรกรรายย่อยและผูด้อ้ยโอกาส
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(7) อปุกรณ์กระจายสญัญาณสาํหรบัอปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู ชนดิ SAN แบบที ่2 

สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,250,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 433,500                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 433,500                บาท

รวม 51 รายการ (รวม 51 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,387,200              บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,387,200              บาท

รวม 102 รายการ (รวม 102 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑส์าํรวจ 14,547,100             บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 12,741,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)

(2) อากาศยานไรค้นขบั (UAV) สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,806,100              บาท

2.1.1.6 ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส ์และโทรคมนาคม 5,120,000              บาท

(1) ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส ์และโทรคมนาคมทีม่รีาคา

ต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,120,000              บาท

รวม 50 รายการ (รวม 100 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,785,700             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,785,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 15,785,700             บาท

รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

10,000,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,500,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,500,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 769,300                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,360,000              บาท

(3) ค่าประชาสมัพนัธ์ 750,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 620,700                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 5,500,000              บาท

1) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการปรบัปรงุกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏรูิปทีด่นิ

เพือ่เกษตกรและประชาชน 5,500,000              บาท

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

10,318,900             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 10,318,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสาประจาํศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 10,318,900             บาท

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร

โครงการ : โครงการศึกษาปรบัปรงุกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
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133,213,500           บาท

1. งบดาํเนินงาน 133,213,500           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 133,213,500           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 133,213,500            บาท

50,000,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการ ยกระดบั

ผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 6,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 44,000,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 44,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการ ยกระดบั

ผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 44,000,000             บาท

18,694,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 842,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 842,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการปรบัปรงุ

กระบวนการผลติผลติภณัฑส์ิง่ทอ 362,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ

ผลติภณัฑม์ะพรา้วเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 174,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการจดัการวสัดเุหลอืทิ้งสาํหรบั

ผลติภณัฑช์มุชนประเภทเครือ่งจกัรสารจากกก 306,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 17,852,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการ/

วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP 17,852,000             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตร

และผลติภณัฑ ์OTOP

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า [ราย/กลุ่ม 24,800]

ตวัช้ีวดัที่ 3 : จาํนวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า [ผลติภณัฑ ์5,900]

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารกองทนุเพื่อเกษตรกรและแหล่งสนิเช่ือภาครฐั

เพื่อการเขา้ถงึแหล่งทนุ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2 : พฒันาความเขม้แข็งของกลุ่มและผลติภณัฑช์มุชน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการพฒันา [กลุ่ม 1,900]
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6,409,400              บาท

1. งบลงทนุ 2,620,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,620,000              บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,380,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,380,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,380,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,240,000              บาท

1.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,240,000              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,240,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,789,400              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,789,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนการพฒันานวตักรรมการผลติอาหารสตัวต์น้ทนุตํา่

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ 3,789,400              บาท

512,500                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 512,500                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 512,500                บาท

1) การพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก 512,500                บาท

5,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก 5,000,000              บาท

12,545,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,545,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,545,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,117,500              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,600,000              บาท

(4) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 750,000                บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 380,000                บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตร

และผลติภณัฑ ์OTOP

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลติดา้นการเกษตร

มหาวทิยาลยันครพนม

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
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(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 500,000                บาท

(7) วสัดงุานบา้นงานครวั 500,000                บาท

(8) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,500,000              บาท

(9) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 500,000                บาท

(10) วสัดคุอมพวิเตอร์ 500,000                บาท

(11) วสัดกุารเกษตร 2,197,500              บาท

16,000,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,600,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,600,000              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 500,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,100,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 14,400,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,400,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนองคก์รชมุชนประมงทอ้งถิน่ 14,400,000             บาท

15,518,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 15,518,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,518,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 350,300                บาท

(2) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 14,898,200             บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 270,000                บาท

43,655,900             บาท

1. งบดาํเนินงาน 43,655,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,655,900             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 7,535,100              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,953,800              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 16,228,200             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,410,800             บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 3,528,000              บาท

33,327,800             บาท

1. งบดาํเนินงาน 33,327,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,327,800             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,105,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,326,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 21,384,900             บาท

กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลติดา้นการเกษตร

กรมส่งเสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตร

และผลติภณัฑ ์OTOP

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลติดา้นการเกษตร

กรมประมง

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลติดา้นการเกษตร
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(4) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 200,000                บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 348,000                บาท

(6) ค่าโลแ่ละเงนิรางวลั 180,000                บาท

(7) วสัดกุารเกษตร 5,783,900              บาท

28,924,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,577,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,577,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,280,000              บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 297,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 26,347,400             บาท

1) ค่าจา้งทีป่รกึษาในการพฒันาความเขม้แขง็ในการดาํเนนิธุรกจิสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร 11,074,200             บาท

2) ค่าจา้งทีป่รกึษาในการพฒันาศกัยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP 6,008,400              บาท

3) ค่าจา้งทีป่รกึษาในการพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑข์องสหกรณ์ 9,264,800              บาท

12,678,600             บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,010,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,010,800             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,011,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,700,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,939,800              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 360,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,667,800              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,667,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนปจัจยัการผลติพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป 2,667,800              บาท

3,877,300              บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,877,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,877,300              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,191,300              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 930,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,134,000              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 77,000                  บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 545,000                บาท

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน

กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลติดา้นการเกษตร

สาํนกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลติดา้นการเกษตร

กรมส่งเสรมิสหกรณ์
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24,686,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 24,686,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,686,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 24,686,000             บาท

16,444,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 16,444,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันายกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP สู่ช่องทางการตลาด 16,444,000             บาท

412,623,000           บาท

1. งบดาํเนินงาน 412,623,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 412,623,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 412,623,000            บาท

23,365,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 23,365,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,365,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 23,365,000             บาท

13,500,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 13,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปัน้นกัธุรกจิเกษตรอตุสาหกรรม 13,500,000             บาท

28,670,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 28,670,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพการผลติในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป 28,670,000             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการแปรรูปสนิคา้เกษตรในระดบัชมุชน

กรมการพฒันาชมุชน

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตร

และผลติภณัฑ ์OTOP

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตร

และผลติภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ ์

สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตร

และผลติภณัฑ ์OTOP

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตร

และผลติภณัฑ ์OTOP

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
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8,684,700              บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,684,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,684,700              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,250,900              บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 2,433,800              บาท

5,816,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,816,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,816,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,875,600              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,520,000              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 7,200                   บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 413,200                บาท

13,430,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,430,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,430,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,212,400              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,217,600              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 9,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานส่งเสรมิสนิคา้เกษตรไทย 9,000,000              บาท

74,882,900             บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,546,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,546,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,199,700              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,755,800              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 591,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 63,707,400             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 63,707,400             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 5,460,700              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 350,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกจิชมุชน

กรมส่งเสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร

กรมส่งเสรมิสหกรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกจิชมุชน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3 : พฒันาระบบบรหิารจดัการและกลไกการตลาด

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ชมุชนเพิ่มข้ึน [รอ้ยละ 10]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร
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(2) เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรประจนัตคาม จาํกดั  ตาํบลคาํโตนด 

อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุ ีในการจดัหารถตกัลอ้ยาง 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 160 แรงมา้  1 คนั 1,890,000              บาท

(3) เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั ตาํบลสบปราบ 

อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง ในการจดัหาเครือ่งอบลดความชื้น 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 24 ตนั/วนั   1 ชดุ 3,220,700              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 58,246,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 58,246,700             บาท

รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 3,629,000              บาท

1) ค่าจา้งทีป่รกึษาในการดาํเนนิการศึกษารูปแบบและแนวทางการนาํ

ระบบแบ่งปนัผลประโยชนอ์ย่างเป็นธรรม 3,629,000              บาท

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

2,716,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,716,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามประเมนิผลภายใตแ้ผนงานบูรณาการพฒันา

และส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,716,000              บาท

9,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 9,000,000              บาท

43,691,800             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 43,691,800             บาท

1) โครงการตลาดชมุชนเพือ่ธุรกจิทอ้งถิน่ 30,288,000             บาท

2) โครงการหมู่บา้นทาํมาคา้ขาย (Trading Village) 13,403,800             บาท

กรมการคา้ภายใน

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งเศรษฐกจิชมุชน

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลภายใตแ้ผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกจิชมุชน

กระทรวงพาณิชย์
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46,715,300             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 46,715,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการคา้ส่งคา้ปลกีไทยเพือ่ขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิภมูภิาค 27,722,800             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสนิคา้ชมุชนเขา้สู่ตลาดออนไลน ์Offline 2 Online (B2C) 11,792,500             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็และพฒันาศกัยภาพทางการคา้ชมุชน 7,200,000              บาท

464,560,000           บาท

1. งบดาํเนินงาน 464,560,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 464,560,000           บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 450,195,800            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,364,200             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมูลค่าทางเศรษฐกจิ

และการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิ่น

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมูลค่าทางเศรษฐกจิ

และการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชมุชน
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) ผูป้ระกอบการ

2) บคุลากร รวมท ัง้แรงงานในภาคอตุสาหกรรมหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน

1,314,948,000                 1,172,663,500                 

-   2,751,000 

(1) ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสรา้งเศรษฐกจิฐานชวีภาพ (Bio-economy) 

(2) ผลกัดนัการเปลีย่นผ่านอตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่ยานยนตส์มยัใหม ่และพฒันาขดีความสามารถ

    ในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน 

(3) ส่งเสรมิการวจิยั พฒันา และสรา้งนวตักรรมเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมและบรกิาร ดจิทิลั ขอ้มลู 

    ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโินมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะใหม้ศีกัยภาพ และขดีความสามารถ

    ในการแขง่ขนั

(4) ส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์

(5) เพิม่ผลติภาพภาคอตุสาหกรรมและบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่า และพฒันาการจดัการฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม

    และการคาดการณเ์ทคโนโลยใีนอนาคต

หน่วยรบังบประมาณที่เป็นเจา้ภาพ : 

1) สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน

หน่วยรบังบประมาณที่เกีย่วขอ้ง : 8 กระทรวง 1 รฐัวสิาหกจิ  17 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

   - ตวัชี้วดั : ผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2.2

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : การพฒันาอตุสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

ใหเ้ตบิโตอย่างเขม้แขง็ เป็นผูน้าํของอตุสาหกรรมและบริการในระดบั

ภูมภิาคและระดบัโลก

หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

   - ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ

                ภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 4.2

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง

5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าต ิและยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของ      

แผนงานบูรณาการ 

ยุทธศาสตรช์าติ ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

และแผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

เป้าหมายที่ 1: 

ส่งเสรมิอตุสาหกรรม

อาหารแห่งอนาคต

แบบครบวงจร และ

สรา้งเศรษฐกจิ   

ฐานชวีภาพ 

(Bio-economy) 

เป้าหมายที่ 2:  

ผลกัดนัการเปลีย่นผ่าน

อตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่

ยานยนตส์มยัใหม่ และ

พฒันาขดีความสามารถใน

การแข่งขนัของอตุสาหกรรม

ระบบราง และอากาศยาน 

เป้าหมายที่ 3:  

ส่งเสรมิการวจิยั พฒันา และ 

สรา้งนวตักรรมเพือ่ยกระดบั

อตุสาหกรรมและบรกิาร ดจิทิลั 

ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์

ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกส์

อจัฉรยิะ ใหม้ศีกัยภาพและ     

ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

เป้าหมายที่ 4: 

ส่งเสรมิและพฒันา

อตุสาหกรรมและ

บรกิารทาง

การแพทย ์

เป้าหมายที่ 5: 

เพิม่ผลติภาพ

ภาคอตุสาหกรรมและ

บรกิารตลอดห่วงโซ่

มลูค่า และพฒันาการ

จดัการฐานขอ้มลู

อตุสาหกรรม และการ

คาดการณ์เทคโนโลยี

ในอนาคต 

ยุทธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

ประเด็นยุทธศาสตร ์: การพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

และแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื  

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย : 

1. ผลติภาพการผลติของปจัจยัการผลติไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 2.5 ต่อปี

2. ผลติภาพการผลติของปจัจยัแรงงานไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 2.5 ต่อปี

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

ประเด็น : อตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563 

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต 

      งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ         1,172.6635   ลา้นบาท 

      เงนินอกงบประมาณ*             2.7510         ลา้นบาท 

      หมายเหต ุ* เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เป้าหมายที่ 1 : ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสรา้งเศรษฐกจิฐานชวีภาพ (Bio-economy) 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 2 ต่อปี 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มลูค่าการลงทนุในอตุสาหกรรมชวีภาพเพิม่ขึ้น 20,000 ลา้นบาท 

 

 
 

เป้าหมายที่ 2 : ผลกัดนัการเปลีย่นผ่านอตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่ยานยนตส์มยัใหม ่และพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนตเ์พิม่ขึ้นเฉลีย่ รอ้ยละ 4 ต่อปี 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มสีดัส่วนการผลติรถยนตท์ีข่บัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟ้า รอ้ยละ 4 

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ผูป้ระกอบการผลติชิ้นส่วนอากาศยานเพิม่ขึ้น 2 เท่า 

 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

แนวทางที่ 1.1 : ส่งเสรมิ พฒันา          

และต่อยอดเทคโนโลย ีนวตักรรม       

และมาตรฐานทีส่  าคญัในอตุสาหกรรม

อาหารแห่งอนาคตและชวีภาพ 

ตวัช้ีวดั : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันา

อตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ 

จ านวน 32 รายการ 

 
 

แนวทางที่ 1.2 : ส่งเสรมิและสนบัสนุน   

การพฒันาผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่จาก

นวตักรรมอาหาร และการใชว้ตัถดุบิชวีภาพ  

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั : ผลติภณัฑห์รอืเทคโนโลยใีหม่  

ซึง่มมีลูค่าเพิม่จากนวตักรรมอาหาร     

และการใชว้ตัถดุบิชวีภาพที่เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม จ านวน 750 รายการ /       

13 ผลติภณัฑ ์

 
 

แนวทางที่ 1.3 : ส่งเสรมิพฒันา

ผูป้ระกอบการและแรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต        

และชวีภาพ ใหส้ามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมในกระบวนการผลติ         

และสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่เครอืข่าย 

เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั

ใหสู้งขึ้น 

ตวัช้ีวดั : ผูป้ระกอบการและแรงงานใน

อตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ

ไดร้บัการพฒันาใหม้ขีดีความสามารถ     

ในการแข่งขนัเพิม่ขึ้น จ านวน 10 ราย / 
1,000 คน  
 

 
 

แนวทางที่ 2.1 : ส่งเสรมิ พฒันา          

และต่อยอดดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรม    

และมาตรฐานทีส่  าคญัในอตุสาหกรรมยาน

ยนตส์มยัใหม่ ระบบราง และอากาศยาน 

ตวัช้ีวดั : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันา

อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่          

และอากาศยาน จ านวน 4 รายการ 

 
 

แนวทางที่ 2.2 : ผลกัดนัการจดัต ัง้     

ศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ 

ตวัช้ีวดั : ศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้

แห่งชาต ิไดร้บัการจดัต ัง้และเปิดด าเนินการ 

จ านวน 1 ศูนย ์

 
 

แนวทางที่ 2.3 : ส่งเสริมและสนบัสนุนการ

พฒันาผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่ใน

อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ ระบบราง 

และอตุสาหกรรมอากาศยานและชิ้นส่วน 

ตวัช้ีวดั : ผลติภณัฑ ์หรอื ชิ้นส่วน หรอื 

เทคโนโลยใีหม่ ซึง่มมีลูค่าเพิม่ใน

อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 

อตุสาหกรรมอากาศยาน จ านวน 2 ตน้แบบ 

 

 

 
 

แนวทางที่ 2.4 : ส่งเสริมและพฒันา

ผูป้ระกอบการและแรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่   

ระบบราง และอตุสาหกรรมอากาศยาน   

และชิ้นส่วน ใหส้ามารถประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมในกระบวนการผลติ 

และสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่เครอืข่าย  

เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั

ใหสู้งขึ้น 

ตวัช้ีวดั : ผูป้ระกอบการและแรงงาน      

ในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่     

ระบบราง และอากาศยานไดร้บัการพฒันา 

จ านวน 115 ราย / 200 คน 

 

 

 
 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม 

1. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

    - โครงการยกระดบัคุณภาพ          

และความปลอดภยัของอาหารดว้ยระบบ

มาตรวทิยาเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคและ

สนบัสนุนการส่งออก 

2. สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน  

(องคก์ารมหาชน)  

    - โครงการพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่       

เพิม่ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตร  

ดว้ยเทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน 

รวมงบประมาณรายจา่ย 13.7603 ลา้นบาท 

 

 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม 

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ    

    - โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร   

(Food Innopolis) ในอทุยานวทิยาศาสตร์

ประเทศไทย 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและ  

น ้าตาลทราย 

    - โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

อตุสาหกรรมชีวภาพ 

รฐัวิสาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 

    - โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม

และนวตักรรมอาหารปลอดภยั 

รวมงบประมาณรายจา่ย 83.5500 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ 2.7510 ลา้นบาท 

 

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1. สถาบนัคณุวฒุวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

    - โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคล 

ตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี  

กลุม่อตุสาหกรรมชวีภาพ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ 

    - โครงการพฒันาศกัยภาพการทดสอบ

คุณภาพอาหารในเมอืงนวตักรรมอาหาร 

2. ส านกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรมแห่งชาติ 

    - โครงการบรหิารจดัการเมอืงนวตักรรม

อาหาร (Food Innopolis) 

รวมงบประมาณรายจา่ย 46.6680 ลา้นบาท 

 

 

 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

    - โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ  

รวมงบประมาณรายจา่ย 9.1680 ลา้นบาท 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

     - โครงการส่งเสรมิการผลติยานยนต์

ไฟฟ้าในประเทศไทยและศูนยท์ดสอบ     

ยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 432.8617 ลา้นบาท 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม                    

- โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม  

ยานยนต ์

รวมงบประมาณรายจา่ย 10.6300 ลา้นบาท 

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1. สถาบนัคุณวฒุิวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

    - โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคล 

ตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี  

กลุม่อตุสาหกรรมต่อเนื่องจากการพฒันา

ระบบคมนาคม 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม 

1. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

    - โครงการยกระดบัศกัยภาพ

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนต ์

สู่อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลย ี    

มาตรวทิยา 

รวมงบประมาณรายจา่ย 10.7169 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

1) ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 
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แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,172.6635 ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ     2.7510         ลา้นบาท 

หมายเหต ุ* เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

เป้าหมายที่ 3 : ส่งเสรมิการวจิยั พฒันา และสรา้งนวตักรรมเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมและบรกิาร ดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ ใหม้ศีกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบรกิาร ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5 ต่อปี 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อตัราการขยายตวัของมลูค่าตลาดในอตุสาหกรรมดจิทิลั (Hardware & Smart Devices, Software, Digital Services, Digital Content, Communication) เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10  

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ความเขม้ขน้ของการใชหุ้่นยนตใ์นอตุสาหกรรมการผลติ 70 ตวัต่อแรงงานอตุสาหกรรมการผลติ 10,000 คน 

แนวทางที่ 3.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและมาตรฐานทีส่  าคญั

ในการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ขอ้มลู 

ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกส์
อจัฉรยิะของไทย 

ตวัช้ีวดั : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรม และ

บรกิารดา้นดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบ

อตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ จ านวน 1 มาตรฐาน /  

20 ราย 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ส านกังานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั

- โครงการพฒันามาตรฐานผลติภณัฑแ์ละบรกิารดจิทิลั

เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม (Digital Standard) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

      - โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 11.5797 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 3.2 : สนบัสนุนผูป้ระกอบการ วจิยั พฒันา       

และสรา้งผลติภณัฑ/์บรกิารนวตักรรมในอตุสาหกรรมและ

บรกิารดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิ

และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะใหม้มีลูค่าสูงขึ้นเพือ่เพิม่ศกัยภาพ     

การแข่งขนั 

ตวัช้ีวดั : ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่ ดา้นดจิทิลั ขอ้มลู 

ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกส์

อจัฉรยิะ ทีม่มีลูค่าเพิม่และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น

ภาคอตุสาหกรรม จ านวน 100 ชดุ / 5 ตน้แบบ 

แนวทางที่ 3.3 : ส่งเสริมและพฒันาบคุลากรใน

ภาคอตุสาหกรรมต่าง ๆ ตัง้แต่ผูผ้ลติ ผูใ้หบ้รกิาร และแรงงาน 

ใหส้ามารถท างานดา้นดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์

ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะที่มคีวามซบัซอ้น 

มากขึ้น รวมท ัง้สนบัสนุนการรวมกลุม่เครอืข่าย 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมต่าง ๆ ไดร้บั 

การพฒันาเทคโนโลยดีา้นดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์

หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ      

จ านวน 15 ราย 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : แรงงานไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั ขอ้มลู 

ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกส์

อจัฉรยิะ จ านวน 11,300  คน 

แนวทางที่ 3.4 : สนบัสนุนและส่งเสรมิ ใหเ้กดิการลงทนุ     

การน าเทคโนโลยดีจิทิลัไปประยุกตใ์ชใ้นภาคอตุสาหกรรม   

และบรกิาร รวมถงึการสรา้งโอกาสในการแสวงหาช่องทาง

การตลาดใหม่ๆ ท ัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : คู่คา้ในอตุสาหกรรมดจิทิลัระหว่างผูป้ระกอบการ

ไทย และผูป้ระกอบการต่างชาติ จ านวน 40 คู่ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

- โครงการการประยุกตใ์ชง้านดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ

ข ัน้สูง 

    - โครงการพฒันาระบบอจัฉริยะเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม

อาหาร (Street Food Mobile) 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ส านกังานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั

- โครงการส่งเสรมิและพฒันานวตักรรมดจิทิลัเพือ่การเกษตร

สมยัใหม่ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 42.6596 ลา้นบาท 

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1. สถาบนัคุณวฒุิวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)

- โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพี

และคุณวุฒวิชิาชีพกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ขอ้มลู 

และปญัญาประดษิฐ ์

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

- โครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง

- โครงการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติรองรบั

10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

- โครงการพฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยงอตุสาหกรรม

ดว้ยเทคโนโลยอีจัฉริยะ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 234.8076 ลา้นบาท 

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ

- โครงการพฒันาและส่งเสรมิผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

เกมไทย 

รวมงบประมาณรายจา่ย 1.4932 ลา้นบาท 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1) ส  านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กระทรวงแรงงาน 
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แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต 

      งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ         1,172.6635 ลา้นบาท 

      เงนินอกงบประมาณ            2.7510         ลา้นบาท 

หมายเหต ุ* เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

แนวทางที่ 4.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน    

เพือ่การต่อยอดดา้นเทคโนโลยนีวตักรรม    

และมาตรฐานทีส่  าคญัในอตุสาหกรรมและบรกิาร

ทางการแพทย ์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันา

อตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย ์   

จ านวน 200,104 รายการ 

 
 

แนวทางที่ 4.2 : ส่งเสริมการวจิยั พฒันา

เทคโนโลย ีและนวตักรรมในอตุสาหกรรมและ

บรกิารทางการแพทย ์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารใน

อตุสาหกรรมเครื่องมอืแพทย ์จ านวน           

25 ตน้แบบ 

 
 

แนวทางที่ 4.3 : ส่งเสริมและพฒันา

ผูป้ระกอบการและแรงงานในภาคอตุสาหกรรม

และบรกิารทางการแพทย ์ใหส้ามารถประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมในกระบวนการผลติ 

และสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่เครอืข่าย  

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการและแรงงาน       

ในอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย ์  

ไดร้บัการพฒันาทกัษะใหม้ขีดีความสามารถ   

ในการแข่งขนัเพิม่ขึ้น จ านวน 1,000 คน /       

1 กลุม่ 

 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ

นวตักรรม 

1. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

    - โครงการสรา้งศกัยภาพการแข่งขนั        

อตุสาหกรรมทางการแพทย ์Medical Hub     

ในระดบัภูมภิาคดว้ยมาตรฐานสากล 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

    - โครงการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ           

เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการประกอบการ       

และความสามารถในการแข่งขนั 

รวมงบประมาณรายจา่ย 29.6773 ลา้นบาท 

 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 

    - โครงการพฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยง

อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

รวมงบประมาณรายจา่ย 48.5000 ลา้นบาท 

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1.สถาบนัคุณวฒุิวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

    - โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคล 

ตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี  

กลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย ์  

ครบวงจร 

รวมงบประมาณรายจา่ย 13.6960 ลา้นบาท 

 

 

       

เป้าหมายที่ 5 : เพิม่ผลติภาพภาคอตุสาหกรรมและบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่า และพฒันาการจดัการฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม และการคาดการณเ์ทคโนโลยี        

ในอนาคต 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลติภาพการผลติของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ เพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10 

เป้าหมายที่ 4 : ส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย ์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย ์เพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 5 ต่อปี 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : เกิดเครอืขา่ยอตุสาหกรรม 1 กลุม่ 

แนวทางที่ 5.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของ

ระบบนิเวศอตุสาหกรรม 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานในการเพิม่   

ผลติภาพการผลติ จ านวน 3 รายการ 

 

แนวทางที่ 5.2 : เพิม่ผลติภาพการผลติของ

อตุสาหกรรมและบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่า 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของสถานประกอบการ

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น จ านวน 

480 โรง 

 

แนวทางที่ 5.3 : พฒันาผูป้ระกอบการและ

บคุลากรภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร เพือ่การเพิม่

ผลติภาพ 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของแรงงานทีเ่ขา้ร่วม

โครงการมทีกัษะเพิม่ขึ้น จ านวน 8,000 คน 

 

กระทรวงพาณิชย ์

1. ส านกังานโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ 

    - โครงการประยุกตใ์ช ้Blockchain 

ยกระดบัเศรษฐกจิการคา้ 

    - โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการ

แข่งขนัทางการคา้ธุรกจิบรกิาร 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

    - โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 47.1108 ลา้นบาท 

 

       

 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

    - โครงการยกระดบัผลิตภาพเพื่อสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม 

รวมงบประมาณรายจา่ย 74.7062 ลา้นบาท 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    - โครงการพฒันามาตรฐานก าลงัคน

อาชวีศึกษาดา้นเทคโนโลยนีวตักรรม 

(Innovative Technology) ใหพ้รอ้มกา้ว      

สู่ THAILAND 4.0  

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

    - โครงการยกระดบัผลติภาพเพือ่สรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม 

รวมงบประมาณรายจา่ย 61.0782 ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

1) ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย 

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 22.4799          467.5062        309.1858        373.4916        1,172.6635      

สาํนกันายกรฐัมนตรี -               -               48.8680       -               48.8680       

1. สถาบนัคุณวฒุวิิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) -               -               48.8680       -               48.8680       

โครงการ : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคล

ตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพีกลุม่อตุสาหกรรม

ชวีภาพ

-                 -                 13.6960         -                 13.6960         

โครงการ : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคล

ตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพีกลุม่อตุสาหกรรม

และบรกิารทางการแพทยค์รบวงจร

-                 -                 13.6960         -                 13.6960         

โครงการ : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคล

ตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพีกลุม่อตุสาหกรรม

และบรกิารดจิทิลั ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

-                 -                 13.6960         -                 13.6960         

โครงการ : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคล

ตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพีกลุม่อตุสาหกรรม

ต่อเน่ืองจากการพฒันาระบบคมนาคม

-                 -                 7.7800           -                 7.7800           

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 3.0747         6.5000         158.3666      -               167.9413      

1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 3.0747         6.5000         -               -               9.5747         

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการทดสอบคุณภาพ

อาหารในเมอืงนวตักรรมอาหาร

3.0747           6.5000           -                 -                 9.5747           

2. สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ -               -               23.8721       -               23.8721       

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยาน

ยนตแ์ละชิ้นสว่นยานยนตสู์อ่ตุสาหกรรม 4.0 

ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

-                 -                 2.9369           -                 2.9369           

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพและความปลอดภยั

ของอาหารดว้ยระบบมาตรวทิยา 

เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคและสนบัสนุนการสง่ออก

-                 -                 10.6631         -                 10.6631         

โครงการ : โครงการสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัอตุสาหกรรม

ทางการแพทย ์Medical Hub 

ในระดบัภูมภิาคดว้ยมาตรฐานสากล

-                 -                 10.2721         -                 10.2721         

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

3. สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ -               -               108.0000      -               108.0000      

โครงการ : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) ในอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

-                 -                 73.1000         -                 73.1000         

โครงการ : โครงการพฒันาระบบอจัฉรยิะเพือ่ยกระดบั

อตุสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile)

-                 -                 9.9000           -                 9.9000           

โครงการ : โครงการประยุกตใ์ชง้านดา้นหุ่นยนต์

และระบบอตัโนมตัขิ ัน้สูง

-                 -                 25.0000         -                 25.0000         

4. สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั

และนวตักรรมแหง่ชาติ

-               -               23.3973       -               23.3973       

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis)

-                 -                 23.3973         -                 23.3973         

5. สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) -               -               3.0972         -               3.0972         

โครงการ : โครงการพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ดา้นอาหารและการเกษตรดว้ยเทคโนโลยี

แสงซนิโครตรอน

-                 -                 3.0972           -                 3.0972           

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม -               -               15.1596       -               15.1596       

1. สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั -               -               15.1596       -               15.1596       

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันานวตักรรมดจิทิลั

เพือ่เกษตรสมยัใหม่

-                 -                 7.7596           -                 7.7596           

โครงการ : โครงการพฒันา มาตรฐานผลติภณัฑ์

และบรกิารดจิทิลั เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม 

(Digital Standard)

-                 -                 7.4000           -                 7.4000           

กระทรวงพาณิชย ์ -               -               -               26.0096       26.0096       

1. กรมสง่เสริมการคา้ระหว่างประเทศ -               -               -               1.4932         1.4932         

โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมเกมไทย

-                 -                 -                 1.4932           1.4932           

2. สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ -               -               -               24.5164       24.5164       

โครงการ : โครงการประยุกตใ์ช ้Blockchain 

เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิการคา้

-                 -                 -                 19.9357         19.9357         

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัทางการคา้ธุรกจิบรกิาร

-                 -                 -                 4.5807           4.5807           
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งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

กระทรวงแรงงาน -               36.0905       0.7360         41.2563       78.0828       

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -               36.0905       0.7360         41.2563       78.0828       

โครงการ : โครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิ

ดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง

-                 36.0905         0.7360           33.2563         70.0828         

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ -                 -                 -                 8.0000           8.0000           

กระทรวงศึกษาธิการ -               -               -               50.7288       50.7288       

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -               -               -               50.7288       50.7288       

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานกาํลงัคนอาชวีศึกษา

ดา้นเทคโนโลยนีวตักรรม (Innovative Technology)

ใหพ้รอ้มกา้วสู ่THAILAND 4.0

-                 -                 -                 50.7288         50.7288         

กระทรวงสาธารณสุข 19.4052       -               -               -               19.4052       

1. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 19.4052       -               -               -               19.4052       

โครงการ : โครงการสง่เสรมิผูป้ระกอบการเพือ่ยกระดบั

มาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขนั

19.4052         -                 -                 -                 19.4052         

กระทรวงอตุสาหกรรม -               424.9157      85.0556       255.4969      765.4682      

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม -               -               -               202.1588      202.1588      

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยง

อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

-                 -                 -                 48.5000         48.5000         

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยง

อตุสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยอีจัฉรยิะ

-                 -                 -                 143.0288        143.0288        

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม

ยานยนต์

-                 -                 -                 10.6300         10.6300         

2. สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทราย -               -               -               9.4500         9.4500         

โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิอตุสาหกรรมชวีภาพ -                 -                 -                 9.4500           9.4500           

3. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม -               424.9157      -               7.9460         432.8617      

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า

ในประเทศไทยและศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ

-                 424.9157        -                 7.9460           432.8617        

4. สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม -               -               85.0556       35.9421       120.9977      

โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพเพือ่สรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม

-                 -                 85.0556         -                 85.0556         

โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ -                 -                 -                 35.9421         35.9421         

รฐัวิสาหกจิ -               -               1.0000         -               1.0000         

1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย -               -               1.0000         -               1.0000         

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม -                 -                 1.0000           -                 1.0000           
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               1,172.6635 

เป้าหมายที่ 1 : สง่เสรมิอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสรา้งเศรษฐกจิ

ฐานชีวภาพ (Bio-economy)

                143.9783 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเพิม่ข้ึนเฉลี่ย รอ้ยละ 2

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มลูค่าการลงทนุในอตุสาหกรรมชีวภาพเพิม่ข้ึน ลา้นบาท 20,000

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : สง่เสรมิ พฒันา และต่อยอดเทคโนโลย ีนวตักรรม 

และมาตรฐานที่สาํคญัในอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ

                 13.7603 

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ รายการ 32

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  13.7603 

1.1 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ                  10.6631 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารดว้ย

ระบบมาตรวทิยา เพือ่คุม้ครองผูบ้ริโภคและสนบัสนุนการส่งออก

                 10.6631 

กจิกรรม ยกระดบัคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารดว้ยระบบมาตรวทิยา

เพือ่คุม้ครองผูบ้ริโภคและสนบัสนุนการส่งออก

                 10.6631 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนขดีความสามารถทางการวดัทางดา้นอาหารทีไ่ดร้บั

การพฒันาใหม่

รายการวดั 24

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนวสัดุอา้งองิทีไ่ดร้บัการพฒันา เพือ่สนบัสนุนการตรวจวดั

ทางดา้นอาหาร

รายการวดั 6

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนขดีความสามารถทางการวดัทีไ่ดร้บัการขยายพสิยั 

สาํหรบัอตุสาหกรรมการผลติอาหาร

รายการวดั 2

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนบทความทีต่พีมิพแ์ละเผยแพร่ในวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาตเิกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัทางดา้นอาหาร

บทความ/เรื่อง 1

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนโครงการเปรียบเทยีบผลการวดัหรือโปรแกรมทดสอบ

ความชาํนาญในประเทศทีห่อ้งปฏบิตักิารวเิคราะหแ์ละทดสอบทางอาหาร

สามารถเขา้ร่วม

โครงการ/

กจิกรรม

1

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนนวตักรรมเครื่องมอืวดัสาํหรบัอตุสาหกรรมการผลติอาหาร นวตักรรม 1

1.2 สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน)                    3.0972 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตรดว้ย

เทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน

                   3.0972 

กจิกรรม การพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตรดว้ยเทคโนโลยี

แสงซนิโครตรอน

                   3.0972 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนโครงการทีม่าใชป้ระโยชนใ์นศูนยว์จิยัอาหารและการเกษตร โครงการ 40

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2 : สง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑท์ี่มมีลูค่าเพิม่

จากนวตักรรมอาหาร และการใชว้ตัถดุบิชีวภาพที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

                 83.5500 

ตวัชี้วดัที ่1 : ผลติภณัฑห์รือเทคโนโลยใีหม่ซึง่มมีลูค่าเพิม่จากนวตักรรมอาหารและ

การใชว้ตัถดุบิชีวภาพทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

รายการ/

ผลติภณัฑ์

750/13

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  73.1000 

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  73.1000 

โครงการที ่1 : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอทุยาน

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

                 73.1000 

กจิกรรม สนบัสนุนการพฒันากระบวนการผลติ/ผลติภณัฑใ์หม่ร่วมกบั

ภาคอตุสาหกรรมอาหาร

                 12.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม การสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการมกีารพฒันาผลติภณัฑ ์

หรือกระบวนการทีเ่ป็นนวตักรรม หรือมกีารรบัถา่ยทอดเทคโนโลยี

โครงการ 15

กจิกรรม การเร่งการเตบิโต (Accerelation) ของผูป้ระกอบการเทคโนโลยรีายเดมิ และ/

หรือรายใหม่ใหม้อีตัราเพิม่ของรายไดร้ะดบัสูงในสาขาทีส่นบัสนุนนวตักรรม

ในเมอืงนวตักรรมอาหาร

                 15.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม ผูป้ระกอบการดา้นอาหารทีม่คีวามสามารถในการสรา้งรายไดสู้ง ราย 10

กจิกรรม เสริมสรา้งความเขม้แขง็ศูนยก์ลางบริการ สนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑ์

มลูค่าสูงในอตุสาหกรรมอาหาร

                 46.1000 

ตวัชี้วดักจิกรรม การใหบ้ริการทดสอบสนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑม์ลูค่าสูง

แก่อตุสาหกรรม

ราย 140

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                    9.4500 

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํา้ตาลทราย                    9.4500 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมชีวภาพ                    9.4500 

กจิกรรม การพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมชีวภาพ                    9.4500 

ตวัชี้วดักจิกรรม พฒันาผลติภณัฑช์ีวภาพสู่การผลติในเชิงอตุสาหกรรม ผลติภณัฑ์ 10

3. รฐัวสิาหกจิ                    1.0000 

3.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                    1.0000 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมและนวตักรรมอาหารปลอดภยั                    1.0000 

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมและนวตักรรมอาหารปลอดภยั                    1.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนผลติภณัฑใ์หม่ทีไ่ดร้บัการพฒันาคุณภาพ

ของผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน

ผลติภณัฑ์ 3

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนรายการทดสอบทีใ่หบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาหาร รายการ 750

ตวัชี้วดักจิกรรม รอ้ยละของวธิีทดสอบใหม่ทีไ่ดร้บัการพฒันาจนไดม้าตรฐาน รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักจิกรรม  ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตังิานประจาํปี รอ้ยละ 85
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3 : สง่เสรมิพฒันาผูป้ระกอบการและแรงงานในภาคอตุสาหกรรม

อาหารแห่งอนาคตและชีวภาพใหส้ามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ในกระบวนการผลติ และสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุ่มเครอืข่าย เพือ่ยกระดบัขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน

                 46.6680 

ตวัชี้วดัที ่1 : ผูป้ระกอบการและแรงงานในอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ

ไดร้บัการพฒันาใหม้ขีดีความสามารถในการแข่งขนัเพิม่ขึ้น

ราย/คน 25/1,000

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  13.6960 

1.1 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)                  13.6960 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒวิชิาชีพกลุม่อตุสาหกรรมชีวภาพ

                 13.6960 

กจิกรรม ยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชิาชีพ

กลุม่อตุสาหกรรมชีวภาพ

                 13.6960 

ตวัชี้วดักจิกรรม บคุลากรในกลุม่อตุสาหกรรมชีวภาพไดร้บัการฝึกอบรม

และประเมนิสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชิาชีพ

คน 1,000

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  32.9720 

2.1 กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ                    9.5747 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพการทดสอบคุณภาพอาหาร

ในเมอืงนวตักรรมอาหาร

                   9.5747 

กจิกรรม พฒันาคุณภาพผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการดา้นอตุสาหกรรมอาหาร                    9.5747 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

ไดร้บัการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั

ราย 10

2.2 สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ                  23.3973 

โครงการที ่1 : โครงการบริหารจดัการเมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis)                  23.3973 

กจิกรรม การส่งเสริมการลงทนุวจิยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมของภาคเอกชนดา้น

อตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่เสริมสรา้ง

ขดีความสามารถทางการแข่งขนัและพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศ

                 23.3973 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการนวตักรรมอาหารมกีารลงทนุในการวจิยัพฒันา

และนวตักรรมในเมอืงนวตักรรมอาหาร

ราย 9

ตวัชี้วดักจิกรรม รอ้ยละผลติภาพทีเ่พิม่ขึ้นของผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการเสริมสรา้งใน

การพฒันานวตักรรมอาหาร

รอ้ยละ 6
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

10,663,100          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,663,100          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,663,100          บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,365,500          บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 297,600             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 297,600             บาท

3,097,200           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,097,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,097,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 3,097,200           บาท

สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาศูนยวิ์จยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตรดว้ยเทคโนโลยี

แสงซินโครตรอน

เป้าหมายที่ 1 : สง่เสรมิอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสรา้งเศรษฐกจิฐานชีวภาพ

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเพิม่ข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 2 ต่อปี

ตวัช้ีวดัท่ี 2 : มูลค่าการลงทนุในอตุสาหกรรมชีวภาพเพิม่ข้ึน 20,000 ลา้นบาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : สง่เสรมิ พฒันา และต่อยอดเทคโนโลยี นวตักรรม และมาตรฐานที่สาํคญั

ในอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ

ตวัช้ีวดั : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ จาํนวน 32 รายการ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพและความปลอดภยัของอาหารดว้ยระบบมาตรวิทยา 

เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคและสนบัสนุนการสง่ออก
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73,100,000          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 73,100,000          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,800,000          บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 31,800,000          บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 41,300,000          บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 41,300,000          บาท

(1) ระบบครุภณัฑเ์สรมิสรา้งความเขม้แขง็ศูนยก์ลางบรกิาร สนบัสนุน

    การพฒันาผลติภณัฑม์ลูค่าสูงในอตุสาหกรรมอาหาร ตาํบลคลองหนึ่ง 

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ระบบ 41,300,000          บาท

9,450,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,450,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิผลติภณัฑช์วีภาพ (Bioeconomy : 

    Non-food) 9,450,000           บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2 : สง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑท์ี่มีมูลค่าเพิม่จากนวตักรรมอาหาร

และการใชว้ตัถดุิบชีวภาพที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั : ผลติภณัฑห์รอืเทคโนโลยีใหม่ซ่ึงมีมูลค่าเพิม่จากนวตักรรมอาหารและการใชว้ตัถดุิบชีวภาพ

ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม จาํนวน 750 รายการ / 13 ผลติภณัฑ ์

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

โครงการ : โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทราย 

โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิอตุสาหกรรมชีวภาพ
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1,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ               2,751,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ               2,751,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000           บาท

  1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,000,000           บาท

     เงนินอกงบประมาณ               2,751,000 บาท

       1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               2,751,000 บาท

13,696,000          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,696,000          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,696,000          บาท

1) โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี

   กลุม่อตุสาหกรรมชวีภาพ 13,696,000          บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3 : สง่เสรมิพฒันาผูป้ระกอบการและแรงงานในภาคอตุสาหกรรมอาหาร

แห่งอนาคตและชีวภาพใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในกระบวนการผลติ 

และสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่เครอืข่าย เพือ่ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน

ตวัช้ีวดั : ผูป้ระกอบการและแรงงานในอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพไดร้บัการพฒันา

สาํนกันายกรฐัมนตรี

รฐัวิสาหกจิ

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมและนวตักรรมอาหารปลอดภยั
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กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

9,574,700           บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,074,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,074,700           บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 100,000             บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 522,500             บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,775,000           บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 20,000               บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 657,200             บาท

2. งบลงทนุ 6,500,000           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 6,500,000           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 6,500,000           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,500,000           บาท

(1) เครื่องวดัสมบตักิารไหลของอาหาร พรอ้มอปุกรณ ์แขวงทุ่งพญาไท 

    เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 6,500,000           บาท

23,397,300          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,397,300          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,397,300          บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 23,397,300          บาท

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการทดสอบคณุภาพอาหารในเมืองนวตักรรมอาหาร

สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis)
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมายท่ี 2 : ผลกัดนัการเปล่ียนผ่านอตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสูย่านยนตส์มยัใหม่ 

และพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน

                463.3766 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนตเ์พิ่มข้ึนเฉลี่ย รอ้ยละ 4

ตวัช้ีวดัท่ี 2 : มีสดัสว่นการผลิตรถยนตท่ี์ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า รอ้ยละ 4

ตวัช้ีวดัท่ี 3 : ผูป้ระกอบการผลิตช้ินสว่นอากาศยานเพิ่มข้ึน เท่า 2

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.1 : สง่เสริม พฒันา และต่อยอดดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม 

และมาตรฐานท่ีสาํคญัในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ ระบบราง และอากาศยาน

                   9.1680 

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ และอากาศยาน รายการ 1

1. กระทรวงอตุสาหกรรม                    9.1680 

1.1 สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                    9.1680 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ                    9.1680 

กิจกรรม การพฒันาการบรหิารจดัการขอ้มูลเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ                    9.1680 

ตวัชี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 

และอากาศยาน

รายการ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม บรหิารโครงการเป็นไปตามแผน และมขีอ้มูลในการพฒันา

อตุสาหกรรม

รอ้ยละ 90

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.2 : ผลกัดนัการจดัตัง้ศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ                 432.8617 

ตวัชี้วดัที ่1 : ศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาต ิไดร้บัการจดัตัง้และเปิดดาํเนินการ ศูนย์ 1

1. กระทรวงอตุสาหกรรม                 432.8617 

1.1 สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม                 432.8617 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยและ

ศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ

                432.8617 

กิจกรรม ส่งเสรมิการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ                 169.1000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ชดุเครื่องมอืทดสอบยานยนตไ์ฟฟ้า ชดุ 2

กิจกรรม จดัตัง้ส่วนทดสอบยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนต์                 263.7617 

ตวัชี้วดักิจกรรม สนามทดสอบยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนต์ สนาม 4

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.3 : สง่เสริมและสนับสนุนการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่ม

้

                 10.6300 

ตวัชี้วดัที ่1 : ผลติภณัฑ ์หรอืชิ้นส่วน หรอืเทคโนโลยใีหม่ ซึง่มมีูลค่าเพิม่ในอตุสาหกรรม

ยานยนตส์มยัใหม่ อตุสาหกรรมอากาศยาน

ตน้แบบ 2

1. กระทรวงอตุสาหกรรม                  10.6300 

1.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  10.6300 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์                  10.6300 

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์                  10.6300 

ตวัชี้วดักิจกรรม SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หส้รา้งมูลค่าเพิม่ ตน้แบบ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการ SME ทีไ่ดร้บัการพฒันามรีายได ้

หรอืมูลค่าผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.4 : สง่เสริมและพฒันาผูป้ระกอบการและแรงงาน

ในภาคอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ ระบบราง และอตุสาหกรรมอากาศยานและ

ช้ินสว่น ใหส้ามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในกระบวนการผลิต และ 

สนับสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่มเครือข่าย เพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั

ใหสู้งข้ึน

                 10.7169 

ตวัชี้วดัที ่1 : ผูป้ระกอบการและแรงงานในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ ระบบราง 

และอากาศยานไดร้บัการพฒันา

ราย/คน 115/200

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                    7.7800 

1.1 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน)                    7.7800 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพีและ

คุณวุฒวิชิาชพีกลุม่อตุสาหกรรมต่อเนื่องจากการพฒันาระบบคมนาคม

                   7.7800 

กิจกรรม ยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี

กลุม่อตุสาหกรรมต่อเนื่องจากการพฒันาระบบคมนาคม

                   7.7800 

ตวัชี้วดักิจกรรม บคุลากรในกลุม่อตุสาหกรรมต่อเนื่องจากการพฒันา

ระบบคมนาคมไดร้บัการฝึกอบรมและประเมนิสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐาน

อาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี

คน 200

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                    2.9369 

2.1 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ                    2.9369 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน

ยานยนตสู์่อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

                   2.9369 

กิจกรรม ยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนต์

สู่อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

                   2.9369 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการเขา้ร่วมประชมุ ราย 100

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการ ราย 15

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนวตักรรมตน้แบบ ชดุ 4

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครัง้ของการจดัประชมุร่วมกบัผูป้ระกอบการ ครัง้ 2
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9,168,000           บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 9,168,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาตน้แบบกระบวนการจดัการแบตเตอรี่ใชง้านแลว้ 

    สาํหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย 9,168,000           บาท

432,861,700 บาท

1. งบลงทนุ 454,915,700        บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 454,915,700        บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 302,000,000        บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 302,000,000        บาท

(1) ชุดเครื่องมอืทดสอบแบตเตอรี่รถยนตไ์ฟฟ้า ตาํบลลาดกระทงิ 

    อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 145,000,000        บาท

(2) ชุดเครื่องมอืทดสอบแบตเตอรี่รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า ตาํบลลาดกระทงิ

    อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 33,000,000         บาท

(3) ชุดทดสอบจดุยดึเขม็ขดันิรภยั ระบบยดึแบบไอโซฟิก 

    และจดุยดึไอโซฟิกทอปเทเทอร ์ตาํบลลาดกระทงิ อาํเภอสนามชยัเขต 

    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 50,000,000         บาท

(4) ชุดทดสอบทีน่ ัง่ จดุยดึทีน่ ัง่ และพนกัพงิศรีษะสาํหรบัใชใ้นยานยนต์

    ตาํบลลาดกระทงิ อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 50,000,000         บาท

ตวัช้ีวดั : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ และอากาศยาน จาํนวน 4 รายการ

เป้าหมายที่ 2 : ผลกัดนัการเปลี่ยนผ่านอตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่ยานยนตส์มยัใหม่ และพฒันา

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนตเ์พิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 4 ต่อปี

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มสีดัส่วนการผลติรถยนตท์ี่ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้ารอ้ยละ 4

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ผูป้ระกอบการผลติช้ินส่วนอากาศยานเพิ่มข้ึน 2 เท่า

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.1 : ส่งเสรมิ พฒันา และต่อยอดดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม และมาตรฐาน

ที่สาํคญัในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ ระบบราง และอากาศยาน

กระทรวงอตุสาหกรรม

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.2 : ผลกัดนัการจดัต ัง้ศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ

ตวัช้ีวดั : ศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาต ิไดร้บัการจดัต ัง้และเปิดดาํเนินการ จาํนวน 1 ศูนย์

กระทรวงอตุสาหกรรม

สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยและศูนยท์ดสอบยานยนต์

และยางลอ้แห่งชาติ
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(5) ชุดทดสอบเขม็ขดันิรภยัสาํหรบัรถยนต ์ตาํบลลาดกระทงิ 

     อาํเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 24,000,000         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 96,000,000             บาท

1.1.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 152,915,700        บาท

1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน 5,836,000           บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 3,190,000           บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance)

    ตาํบลลาดกระทงิ อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1,030,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,150,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,030,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,120,000              บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งสนามทดสอบพลวตั  (Dynamic Platform) 

    ตาํบลลาดกระทงิ อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1,616,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,080,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,616,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,464,000              บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 147,079,700        บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

   รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,259,700           บาท

(2) สนามทดสอบระบบเบรกมอื (Park Brake (Test Hill)) ตาํบลลาดกระทงิ 

    อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 สนาม 40,400,000         บาท

(3) สนามทดสอบการยดึเกาะถนนขณะเขา้โคง้ (Skid-Pad) ตาํบลลาดกระทงิ

    อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 สนาม 39,300,000         บาท

(4) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตาํบลลาดกระทงิ

    อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 สนาม 25,720,000         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 128,600,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,720,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 102,880,000           บาท

(5) สนามทดสอบพลวตั (Dynamic Platform) ตาํบลลาดกระทงิ 

    อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 สนาม 40,400,000         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 202,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,400,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 161,600,000           บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 12,000,000         บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ 12,000,000         บาท

496



10,630,000         บาท

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์ 10,630,000         บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 10,630,000         บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 10,630,000         บาท

สถาบนัคณุวฒุวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคณุวฒุวิชิาชีพ

กลุ่มอตุสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพฒันาระบบคมนาคม 8,780,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,780,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,780,000           บาท

  1) โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชิาชีพ

      กลุม่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพฒันาระบบคมนาคม 8,780,000           บาท

 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน

ยานยนตสู์่อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยีมาตรวทิยา 3,314,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,314,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,314,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 3,314,000           บาท

สาํนกันายกรฐัมนตรี

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.3 : ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑท์ี่มมีลูค่าเพิ่ม

ตวัช้ีวดั : ผลติภณัฑ ์หรอืช้ินส่วน หรอืเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมมีลูค่าเพิ่มในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

อตุสาหกรรมอากาศยาน จาํนวน 2 ตน้แบบ

กระทรวงอตุสาหกรรม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.4 : ส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการและแรงงานในภาคอตุสาหกรรม

ตวัช้ีวดั : ผูป้ระกอบการและแรงงานในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ ระบบราง และอากาศยาน

ไดร้บัการพฒันา จาํนวน 115 ราย / 200 คน
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมายที่ 3 : สง่เสรมิการวิจยั พฒันา และสรา้งนวตักรรมเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม

และบรกิาร ดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกส ์

อจัฉรยิะ ใหม้ศีกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั

                290.5401 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบรกิาร ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์

ระบบอตัโนมตั ิอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ เพิม่ข้ึน

รอ้ยละ 5

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อตัราการขยายตวัของมลูค่าตลาดในอตุสาหกรรมดจิทิลั (Hardware & 

Smart Devices, Software, Digital Services, Digital Content, 

Communication) เพิม่ข้ึน

รอ้ยละ 10

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ความเขม้ขน้ของการใชหุ้่นยนตใ์นอตุสาหกรรมการผลติต่อแรงงานอตุสาหกรรม

การผลติ

ตวั/คน 70/10,000

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและมาตรฐานที่สาํคญั

ในการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์

ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะของไทย

                 11.5797 

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการดา้นดจิทิลั 

ขอ้มลูปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ

มาตรฐาน/ราย 1/20

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                    7.4000 

1.1 สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั                    7.4000 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันา มาตรฐานผลติภณัฑแ์ละบริการดจิทิลั เพือ่ยกระดบั

อตุสาหกรรม (Digital Standard)

                   7.4000 

กจิกรรม พฒันามาตรฐานผลติภณัฑ/์บริการดจิทิลั เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม                    7.4000 

ตวัชี้วดักจิกรรม เกดิการพฒันามาตรฐานผลติภณัฑแ์ละบริการดจิทิลั มาตรฐาน 1

ตวัชี้วดักจิกรรม มกีารรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑแ์ละบริการดจิทิลัดา้น Software ราย 20

เป้าหมาย
งบประมาณ

498



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                    4.1797 

2.1 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม                    4.1797 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ                    4.1797 

กจิกรรม การพฒันาการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ                    4.1797 

ตวัชี้วดักจิกรรม ผลติภณัฑห์รือบริการใหม่ ดา้นดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต์

ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะทีม่มีลูค่าเพิม่และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้น

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่ยกระดบัผลติภาพการผลติ

รายการ 1

ตวัชี้วดักจิกรรม บริหารโครงการเป็นไปตามแผน และมขีอ้มลูในการพฒันา

อตุสาหกรรม

รอ้ยละ 90

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.2 : สนบัสนุนผูป้ระกอบการ วิจยั พฒันาและสรา้งผลติภณัฑ/์

บรกิารนวตักรรมในอตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์

ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะใหม้มีลูค่าสูงข้ึนเพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั

                 42.6596 

ตวัชี้วดัที ่1 : ผลติภณัฑห์รือบริการใหม่ ดา้นดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์

ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ ทีม่มีลูค่าเพิม่และสามารถนาํไปประยุกตใ์ช ้

ในภาคอตุสาหกรรม

ชุด/ตน้แบบ 100/5

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  34.9000 

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  34.9000 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบอจัฉริยะเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมอาหาร 

(Street Food Mobile)

                   9.9000 

กจิกรรม การพฒันาระบบอจัฉริยะเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมอาหาร 

(Street Food Mobile)

                   9.9000 

ตวัชี้วดักจิกรรม ชุดอปุกรณ ์Street Food Mobile พรอ้มระบบบริหารจดัการ

พลงังานเชิงพาณิชย์

ชุด 100

โครงการที ่2 : โครงการประยุกตใ์ชง้านดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัขิ ัน้สูง                  25.0000 

กจิกรรม การประยุกตใ์ชง้านดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัขิ ัน้สูง                  25.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม ตน้แบบระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนตร์ะดบัอตุสาหกรรมส่งมอบ

ใหผู้ป้ระกอบการนาํไปใชป้ระโยชน์

ตน้แบบ 5

2. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                    7.7596 

2.1 สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั                    7.7596 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมดจิทิลัเพือ่เกษตรสมยัใหม่                    7.7596 

กจิกรรม ส่งเสริมและพฒันานวตักรรมดจิทิลัเพือ่เกษตรสมยัใหม่                    7.7596 

ตวัชี้วดักจิกรรม เกษตรกรรายย่อย (พชืสวน/พชืไร่) เกดิการประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลั

ราย 400
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.3 : สง่เสรมิและพฒันาบคุลากรในภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ตัง้แต่

ผูผ้ลติ ผูใ้หบ้รกิาร และแรงงานใหส้ามารถทาํงานดา้นดจิทิลั ขอ้มลู 

ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ ที่มคีวามซบัซอ้น

มากข้ึน รวมทัง้สนบัสนุนการรวมกลุ่มเครอืข่าย

                234.8076 

ตวัชี้วดัที ่1 : จาํนวนผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ไดร้บัการพฒันาเทคโนโลยี

ดา้นดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ

กจิการ/คน 15/220

ตวัชี้วดัที ่2 : จาํนวนแรงงานไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์

หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ

คน 11,300

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  13.6960 

1.1 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)                  13.6960 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒวิชิาชีพกลุม่อตุสาหกรรมและบริการดจิทิลั ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

                 13.6960 

กจิกรรม ยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชิาชีพ

กลุม่อตุสาหกรรมและบริการดจิทิลั ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

                 13.6960 

ตวัชี้วดักจิกรรม บคุลากรในกลุม่อตุสาหกรรมและบริการดจิทิลั ขอ้มลู 

และปญัญาประดษิฐไ์ดร้บัการฝึกอบรมและประเมนิสมรรถนะบคุคล

ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชิาชีพ

คน 1,000

2. กระทรวงแรงงาน                  78.0828 

2.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  78.0828 

โครงการที ่1 : โครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง                  70.0828 

กจิกรรม ศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง                  70.0828 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันาฝีมอืมสีมรรถนะตามเกณฑม์าตรฐาน

้

คน 10,300

โครงการที ่2 : โครงการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรม

แห่งอนาคต

                   8.0000 

กจิกรรม พฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต                    8.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนมาตรฐานฝีมอืแรงงานรองรบัอตุสาหกรรมศกัยภาพ

ไดต้ามเป้าหมาย

สาขา 10

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                 143.0288 

3.1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม                 143.0288 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยงอตุสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยี                 143.0288 

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยงอตุสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยอีจัฉริยะ                    8.0000 

ตวัชี้วดักจิกรรม SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หส้รา้งมลูค่าเพิม่ ตน้แบบ 2

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวน SME ทีไ่ดร้บัการพฒันามรีายไดห้รือมลูค่าผลติภณัฑ์

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

กจิกรรม ยกระดบัอตุสาหกรรมแม่พมิพก์า้วสู่อตุสาหกรรม 4.0                  41.8288 

ตวัชี้วดักจิกรรม SME ไดร้บัการพฒันาประสทิธิภาพในการประกอบธุรกจิ กจิการ/คน 15/220

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวน SME ไดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 70

กจิกรรม พฒันาอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ                  93.2000 
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม SME ไดร้บัการพฒันาประสทิธิภาพในการประกอบธุรกจิ คน/กลุม่/

ผลติภณัฑ์

600/2/100

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.4 : สนบัสนุนและสง่เสรมิ ใหเ้กดิการลงทนุ การนํา

เทคโนโลยดีจิทิลัไปประยุกตใ์ชใ้นภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร รวมถงึการสรา้งโอกาส

ในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

                   1.4932 

ตวัชี้วดัที ่1 : คู่คา้ในอตุสาหกรรมดจิทิลัระหว่างผูป้ระกอบการไทย และผูป้ระกอบการต่างชาติ คู่ 40

1. กระทรวงพาณิชย์                    1.4932 

1.1 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ                    1.4932 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเกมไทย                    1.4932 

กจิกรรม พฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเกมไทย                    1.4932 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนการจบัคู่ธุรกจิระหว่างผูป้ระกอบการไทย 

และผูป้ระกอบการต่างชาติ

คู่  40 

ตวัชี้วดักจิกรรม มลูค่าการส ัง่ซื้อสนิคา้ผ่านกจิกรรม ลา้นบาท  50 
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7,400,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,400,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,400,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 7,400,000           บาท

1 ค่าใชส้อย 7,400,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 7,400,000           บาท

4,179,700           บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 4,179,700           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาแนวทางการยกระดบัผลติภาพและสรา้งมลูค่า 

(Value creation) ของภาคเศรษฐกจิไทยดว้ยหุ่นยนตร์ะบบอตัโนมตั ิและดจิทิลั 4,179,700           บาท

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 

โครงการ : โครงการพฒันา มาตรฐานผลติภณัฑแ์ละบรกิารดิจทิลั เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม

(Digital Standard)

กระทรวงอตุสาหกรรม

สาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ

เป้าหมายที่ 3 : สง่เสรมิการวิจยั พฒันา และสรา้งนวตักรรมเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมและบรกิาร ดิจทิลั ขอ้มูล

ปญัญาประดิษฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ ใหมี้ศกัยภาพและขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบรกิาร ขอ้มูล ปญัญาประดิษฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิ

อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 5 ต่อปี

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อตัราการขยายตวัของมูลค่าตลาดในอตุสาหกรรมดิจทิลั (Hardware & Smart Devices,

Software, Digital Services, Digital Content, Communication) เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 10

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ความเขม้ขน้ของการใชหุ้่นยนตใ์นอตุสาหกรรมการผลติต่อแรงงานอตุสาหกรรมการผลติ

10,000 คน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและมาตรฐานที่สาํคญัในการพฒันาอตุสาหกรรม

และบรกิารดิจทิลั ขอ้มูล ปญัญาประดิษฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะของไทย

ตวัช้ีวดั : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารดา้นดิจทิลั ขอ้มูล ปญัญาประดิษฐ ์หุ่นยนต์

ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ จาํนวน 10 รายการ / 20 ราย
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9,900,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,900,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,900,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 9,900,000           บาท

25,000,000          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 25,000,000          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,000,000          บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 25,000,000          บาท

7,759,600           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,759,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,759,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 7,759,600           บาท

1 ค่าใชส้อย 7,759,600           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 7,759,600           บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.2 : สนับสนุนผูป้ระกอบการ วิจยั พฒันาและสรา้งผลติภณัฑ/์บรกิารนวตักรรม

ในอตุสาหกรรมและบรกิารดิจทิลั ขอ้มูล ปญัญาประดิษฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ

ใหมี้มูลค่าสูงข้ึน เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั

ตวัช้ีวดั : ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่ ดา้นดิจทิลั ขอ้มูล ปญัญาประดิษฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิ

และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ ที่มีมูลค่าเพิม่และสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นภาคอตุสาหกรรม

100 ชดุ / 5 ตน้แบบ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

โครงการ : โครงการพฒันาระบบอจัฉรยิะเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile)

โครงการ : โครงการประยกุตใ์ชง้านดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัขิ ัน้สูง

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันานวตักรรมดิจทิลัเพือ่เกษตรสมยัใหม่
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13,696,000          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,696,000          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,696,000          บาท

1) โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี

   กลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์ 13,696,000          บาท

70,082,800          บาท

1. งบลงทนุ 36,090,500          บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 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 รวม 15 รายการ

  (รวม 26 หน่วย) 950,000             บาท

(2) เครื่องกดัแนวตัง้อตัโนมตั ิCNC Maching Center 5 Axis

    ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

    (AHRDA) 1 เครื่อง 14,500,500          บาท

(3) ชดุฝึกจาํลองการควบคุมระบบ Process Automation ข ัน้สูง

    ตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 2,620,000           บาท

(4) เครื่องต ัง้ศูนยล์อ้ระบบคอมพวิเตอร ์ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี

    จงัหวดัอบุลราชธานี 1 เครื่อง 1,500,000           บาท

(5) ชดุฝึกจาํลองการควบคุมระบบ Process  Automation ข ัน้สูง

    ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ 2,620,000           บาท

(6) สถานีการผลติชิ้นงานอตัโนมตัแิละประกอบชิ้นงานดว้ยเทคโนโลยี

    Industry 4.0 ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี

    จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ 4,400,000           บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.3 : สง่เสรมิและพฒันาบคุลากรในภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ตัง้แต่ผูผ้ลติ ผูใ้หบ้รกิาร

และแรงงานใหส้ามารถทาํงานดา้นดิจทิลั ขอ้มูล ปญัญาประดิษฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิ

และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ ที่มีความซบัซอ้นมากข้ึน รวมทัง้สนับสนุนการรวมกลุ่มเครอืข่าย

ตวัช้ีวดัที ่1 : ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ไดร้บัการพฒันาเทคโนโลยดีา้นดิจทิลั ขอ้มูล

ปญัญาประดิษฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ จาํนวน 15 ราย

ตวัช้ีวดัที่ 2 : แรงงานไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นดิจทิลั ขอ้มูล ปญัญาประดิษฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตัิ

และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ จาํนวน 11,300 คน

สาํนักนายกรฐัมนตรี

สถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคณุวฒุวิิชาชีพกลุ่มอตุสาหกรรม

และบรกิารดิจทิลั ขอ้มูล และปญัญาประดิษฐ ์

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

โครงการ : โครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชีัน้สูง
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(7) เครื่องทดสอบฝีมอืช่างพ่นสแีบบซมิเูลเตอร ์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) เงนิอดุหนุนเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชพี 736,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 33,256,300          บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง 33,256,300          บาท

8,000,000           บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 8,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรม

   เป้าหมายแห่งอนาคต 8,000,000           บาท

143,028,800        บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 143,028,800        บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยอีจัฉรยิะ 8,000,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอตุสาหกรรมแม่พมิพก์า้วสู่อตุสาหกรรม 4.0 41,828,800          บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 93,200,000          บาท

1,493,200           บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 1,493,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาและส่งเสรมิผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเกมไทย 1,493,200           บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.4 : สนับสนุนและสง่เสรมิ ใหเ้กดิการลงทนุ การนําเทคโนโลยดิีจทิลัไปประยกุตใ์ช้

ในภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร รวมถงึการสรา้งโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ 

ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ตวัช้ีวดั : คู่คา้ในอตุสาหกรรมดิจทิลัระหว่างผูป้ระกอบการไทย และผูป้ระกอบการต่างชาต ิจาํนวน 40 คู่

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและเช่ือมโยงอตุสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยอีจัฉรยิะ

กระทรวงพาณิชย์

กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ

โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเกมไทย

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมายที่ 4 : สง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์                  91.8733 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทยเ์พิม่ข้ึนเฉลี่ย รอ้ยละ 5

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การต่อยอดดา้นเทคโนโลยี

นวตักรรม และมาตรฐานที่สาํคญัในอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์

                 29.6773 

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ รายการ 200,104

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  10.2721 

1.1 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ                  10.2721 

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัอตุสาหกรรมทางการแพทย ์

Medical Hub ในระดบัภมูภิาคดว้ยมาตรฐานสากล

                 10.2721 

กจิกรรม สรา้งศกัยภาพการแข่งขนัอตุสาหกรรมทางการแพทย ์Medical Hub 

ในระดบัภมูภิาคดว้ยมาตรฐานสากล

                 10.2721 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนสถานประกอบการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ขา้ถงึ

มาตรฐานเครื่องมอืทางการแพทย์

สถาน

ประกอบการ

5

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนเครื่องมอืและวสัดุอปุกรณท์างการแพทยท์ีไ่ดร้บัการรบัรอง

มาตรฐาน

รายการ 200,100

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนมาตรฐานเครื่องมอืแพทยท์ีไ่ดร้บัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากล

มาตรฐาน 1

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนวสัดุอา้งองิสาํหรบัใชย้นืยนัความถกูตอ้งของเครื่องมอืวดั

ทางการแพทย์

รายการ 1

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนมาตรฐานการวดัเพือ่ใชย้นืยนัความถกูตอ้งเครื่องมอืวดั

ทางการแพทย์

รายการ 3

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนหลกัสูตรในการพฒันาทกัษะองคค์วามรูใ้หก้บับคุลากร

ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข

หลกัสูตร 1

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนบคุลากรทางแพทยท์ีไ่ดร้บัการพฒันา คน 450

2. กระทรวงสาธารณสุข                  19.4052 

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา                  19.4052 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมผูป้ระกอบการเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการประกอบการ

และความสามารถในการแข่งขนั

                 19.4052 

กจิกรรม ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการใหส้ามารถผลติผลติภณัฑ์

สุขภาพนวตักรรมได ้

                 19.4052 

ตวัชี้วดักจิกรรม รอ้ยละของผูป้ระกอบการมคีวามพงึพอใจต่อระบบ

การใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนนวตักรรม

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักจิกรรม ระยะเวลาของการอนุญาตผลติภณัฑสุ์ขภาพทีว่จิยัและผลติ

ในประเทศ ลดลงรอ้ยละตามระยะเวลาทีก่าํหนด เมือ่เทยีบกบัคู่มอืประชาชน

รอ้ยละ 30

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4.2 : สง่เสรมิการวิจยั พฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม

ในอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์

                 48.5000 

ตวัชี้วดัที ่1 : ผลติภณัฑห์รือการใหบ้ริการในอตุสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ ตน้แบบ 25

1. กระทรวงอตุสาหกรรม                  48.5000 

1.1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม                  48.5000 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยงอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร                  48.5000 

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยงอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร                  48.5000 

ตวัชี้วดักจิกรรม SME ไดร้บัการพฒันาประสทิธิภาพในการประกอบธุรกจิ 

และการรวมกลุม่อตุสาหกรรม

กลุม่ 2

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวน SME ไดร้บัการพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักจิกรรม SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หส้รา้งมลูค่าเพิม่ ตน้แบบ 25

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวน SME ทีไ่ดร้บัการพฒันามรีายไดห้รือมลูค่าผลติภณัฑ์

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4.3 : สง่เสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการและแรงงาน

ในภาคอตุสาหกรรมใหส้ามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในกระบวนการผลติ 

และสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุ่มเครอืข่าย

                 13.6960 

ตวัชี้วดัที ่1 : ผูป้ระกอบการและแรงงานในอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยไ์ดร้บัการ

พฒันาทกัษะใหม้ขีดีความสามารถในการแข่งขนัเพิม่ขึ้น

คน 1,000

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  13.6960 

1.1 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)                  13.6960 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วชิาชีพกลุม่อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยค์รบวงจร

                 13.6960 

กจิกรรม ยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชิาชีพ

กลุม่อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยค์รบวงจร

                 13.6960 

ตวัชี้วดักจิกรรม บคุลากรในกลุม่อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยค์รบวงจรไดร้บั

การฝึกอบรมและประเมนิสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชิาชีพ

คน 1,000
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10,272,100         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,272,100         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,272,100         บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 5,313,900           บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 4,958,200           บาท

(1) ชดุเครื่องมอืเพือ่สรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัอตุสาหกรรมทางการแพทย์

    Medical Hub ในระดบัภูมภิาคดว้ยมาตรฐานสากล  ตาํบลคลองหา้   

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ 4,958,200           บาท

19,405,200         บาท

1. งบดาํเนินงาน 19,405,200         บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,405,200         บาท

(1) โครงการสง่เสริมนวตักรรมและบริการอนุญาตสมนุไพร ชวีวตัถ ุยา และ

    ผลติภณัฑสุ์ขภาพ เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั ความม ัน่คง

    และย ัง่ยนืของประเทศ 19,405,200         บาท

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

โครงการ : โครงการสง่เสริมผูป้ระกอบการเพื่อยกระดบัมาตรฐานการประกอบการและความสามารถ

ในการแข่งขนั

เป้าหมายที่ 4 : สง่เสริมและพฒันาอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยเ์พิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 5 ตอ่ปี

ตวัช้ีวดัที่ 2 : เกดิเครือข่ายอตุสาหกรรม 1 กลุม่

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อการตอ่ยอดดา้นเทคโนโลยนีวตักรรม

และมาตรฐานที่สาํคญัในอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย์

ตวัช้ีวดั : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย ์จาํนวน 200,104 รายการ

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัอตุสาหกรรมทางการแพทย ์Medical Hub ในระดบัภมิูภาค

ดว้ยมาตรฐานสากล
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48,500,000         บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 48,500,000         บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ 48,500,000         บาท

13,696,000         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,696,000         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,696,000         บาท

(1) โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี

    กลุม่อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยค์รบวงจร 13,696,000         บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4.2 : สง่เสริมการวจิยั พฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรมในอตุสาหกรรม

และบริการทางการแพทย์

ตวัช้ีวดั : ผูป้ระกอบการและแรงงานในอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยไ์ดร้บัการพฒันาทกัษะ

ใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 1,000 คน

สาํนกันายกรฐัมนตรี 

สถาบนัคณุวฒุวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

โครงการ : โครงการยกระดบัสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคณุวฒุวิชิาชีพกลุม่อตุสาหกรรม

และบริการทางการแพทยค์รบวงจร

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4.3 : สง่เสริมและพฒันาผูป้ระกอบการและแรงงานในภาคอตุสาหกรรม

และบริการทางการแพทยใ์หส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในกระบวนการผลติ

และสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่เครือข่าย

ตวัช้ีวดั : ผลติภณัฑห์รือการใหบ้ริการในอตุสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์จาํนวน 25 ตน้แบบ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและเช่ือมโยงอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมายที่ 5 : เพิม่ผลติภาพภาคอตุสาหกรรมและบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่า และ

พฒันาการจดัการฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม และการคาดการณ์เทคโนโลยใีนอนาคต

                182.8952 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลติภาพการผลติของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการเพิม่ข้ึนเฉลี่ย รอ้ยละ 10

แนวทางการดาํเนินงานที่ 5.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของระบบนิเวศอตุสาหกรรม                  47.1108 

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงสรา้งพื้นฐานในการเพิม่ผลติภาพการผลติ รายการ 3

1. กระทรวงพาณิชย์                  24.5164 

1.1 สาํนกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้                  24.5164 

โครงการที ่1 : โครงการประยุกตใ์ช ้Blockchain เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิการคา้                  19.9357 

กจิกรรม ศึกษาและพฒันาการใชเ้ทคโนโลย ีBlockchain เพือ่ตรวจสอบ

ยอ้นกลบัสนิคา้เกษตร

                 19.9357 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนธุรกจิตน้แบบทีป่ระยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี ธุรกจิ 1

ตวัชี้วดักจิกรรม ความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 85

โครงการที ่2 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ธุรกจิบริการ                    4.5807 

กจิกรรม ศึกษาจดัทาํฐานขอ้มลูและสถติกิารคา้ธุรกจิบริการ E-Logistics                    4.5807 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนฐานขอ้มลูการคา้ธุรกจิบริการ ฐานขอ้มลู 1

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                  22.5944 

2.1 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม                  22.5944 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ                  22.5944 

กจิกรรม การพฒันาการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ                  22.5944 

ตวัชี้วดักจิกรรม โครงสรา้งพื้นฐานในการเพิม่ผลติภาพการผลติ รายการ 3

ตวัชี้วดักจิกรรม บริหารโครงการเป็นไปตามแผน และมขีอ้มลู

ในการพฒันาอตุสาหกรรม

รอ้ยละ 90

แนวทางการดาํเนินงานที่ 5.2 : เพิม่ผลติภาพการผลติของอตุสาหกรรมและบรกิาร

ตลอดห่วงโซ่มลูค่า

                 74.7062 

ตวัชี้วดัที ่1 : สถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80

1. กระทรวงอตุสาหกรรม                  74.7062 

1.1 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม                  74.7062 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผลติภาพเพือ่สรา้งความสามารถในการแข่งขนั                  74.7062 

กจิกรรม การเพิม่ผลติภาพการผลติของอตุสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มลูค่า                  74.7062 

ตวัชี้วดักจิกรรม  จาํนวนสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น โรง 480

ตวัชี้วดักจิกรรม รอ้ยละของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 5.3 : พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร

เพือ่การเพิม่ผลติภาพ

                 61.0782 

ตวัชี้วดัที ่1 : แรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80

1. กระทรวงศึกษาธิการ                  50.7288 

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  50.7288 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันามาตรฐานกาํลงัคนอาชีวศึกษาดา้นเทคโนโลยี

นวตักรรม (Innovative Technology) ใหพ้รอ้มกา้วสู่ THAILAND 4.0

                 50.7288 

กจิกรรม ยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถกาํลงัคนอาชีวศึกษาดา้นเทคโนโลยี

นวตักรรม

                 50.7288 

ตวัชี้วดักจิกรรม หลกัสูตรไดร้บัการพฒันารายวชิา สือ่การสอนใหส้อดคลอ้งกบั

การพฒันาประเทศไทยและสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมศกัยภาพ

หลกัสูตร 10

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัเทคโนโลยสีาขาวชิาชีพขาดแคลน

และความตอ้งการของตลาดแรงงาน

คน 6,500

ตวัชี้วดักจิกรรม บคุลากรไดร้บัการพฒันางานวจิยันวตักรรมเทคโนโลยี

การพฒันาภาคอตุสาหกรรม

ผลงาน 250

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                  10.3494 

2.1 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม                  10.3494 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผลติภาพเพือ่สรา้งความสามารถในการแข่งขนั

ภาคอตุสาหกรรม

                 10.3494 

กจิกรรม การผลติและพฒันาผูป้ระกอบการ บคุลากร และแรงงานในภาคอตุสาหกรรม                  10.3494 

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนแรงงานทีไ่ดร้บัการยกระดบัผลติภาพแรงงานใหม้ทีกัษะ คน 1,500

ตวัชี้วดักจิกรรม รอ้ยละของแรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80
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19,935,700         บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 19,935,700         บาท

1) ค่าใชจ่้ายประยุกตใ์ช ้Blockchain ยกระดบัเศรษฐกจิการคา้ 19,935,700         บาท

4,580,700           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,580,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการคา้ธุรกจิบริการ 4,580,700           บาท

22,594,400         บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 22,594,400         บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานภายใตแ้ผนบูรณาการ

   พฒันาอตุสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 7,141,400           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ เพือ่ยกระดบั

    ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรม แขวงทุง่พญาไท 

    เขตราชเทว ีกทม. 1 ระบบ 11,459,500         บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอตุสาหกรรม 

   (Industry Foresight) เพือ่ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 (ระยะที ่2) 3,993,500           บาท

เป้าหมายที่ 5 : เพิ่มผลติภาพภาคอตุสาหกรรมและบริการตลอดหว่งโซ่มูลคา่ และพฒันาการจดัการฐานขอ้มูล

อตุสาหกรรมและการคาดการณ์เทคโนโลยใีนอนาคต

ตวัช้ีวดั : ผลติภาพการผลติของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 10

แนวทางการดาํเนินงานที่ 5.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของระบบนิเวศอตุสาหกรรม

ตวัช้ีวดั : โครงสรา้งพื้นฐานในการเพิ่มผลติภาพการผลติ จาํนวน 8 รายการ

กระทรวงพาณิชย ์

สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ 

โครงการ : โครงการประยกุตใ์ช ้Blockchain เพื่อยกระดบัเศรษฐกจิการคา้

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ธุรกจิบริการ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ
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74,706,200         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 74,706,200         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 74,706,200         บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสง่เสริมการเพิม่ผลติภาพการผลติดว้ยเทคโนโลยรีีไซเคลิ

   และการนาํกากของเสยีอตุสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์ 9,326,500           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยการสรา้งนวตักรรม

   อย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล และพฒันาเครือขา่ยนวตักรรม

   ภาคอตุสาหกรรม 2,151,300           บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนาํมาตรฐาน

   ผลติภาพและนวตักรรม เป็นเครื่องมอืในการเพิม่ขดีความสามารถ

   นกัรบอตุสาหกรรมพนัธุใ์หม่ 6,019,300           บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามเป็นโรงงานอจัฉริยะ

   เพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติตามแนวทางอตุสาหกรรม 4.0 7,701,500           บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการปฏรูิปผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ 

   (Transformation to Bio-Plastics Industry) 11,116,900         บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบักระบวนการผลติในสถานประกอบการ

   เพือ่เขา้สูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพในยุค 4.0 ดว้ยระบบ IoT

   (Internet of Things) 4,650,000           บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพการผลติอตุสาหกรรมเป้าหมาย ดว้ยเทคนิค

   การออกแบบทางวศิวกรรม เพือ่ควบคุมคุณภาพการผลติชิ้นสว่น 3,201,000           บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยแีละผลติภณัฑเ์พือ่รองรบัอตุสาหกรรม

   อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ (Smart Electronics) 8,435,500           บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการสง่เสริมและสนบัสนุนการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

   กระบวนการผลติอจัฉริยะ สาขาอตุสาหกรรมไฟฟ้าอจัฉริยะ 4,171,900           บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาตน้แบบวสัดุเชงิเทคนิคเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมการแพทย์

     ครบวงจร (New S-Curve) 8,970,000           บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบการ

     ในอตุสาหกรรมยานยนตสู์อ่ตุสาหกรรมอากาศยาน 4,767,300           บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการเตรียมความพรอ้มอตุสาหกรรมอาหารสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

     ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงานในกระบวนการผลติ 4,195,000           บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 5.2 : เพิ่มผลติภาพการผลติของอตุสาหกรรมและบริการตลอดหว่งโซ่มูลคา่

ตวัช้ีวดั : รอ้ยละ 80 ของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการมีผลติภาพเพิ่มข้ึน จาํนวน 480 โรง

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพเพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม
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50,728,800         บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 50,728,800         บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันามาตรฐานกาํลงัคนอาชวีศึกษาดา้นเทคโนโลยนีวตักรรม

   (Innovative Technology) ใหพ้รอ้มกา้วสู ่THAILAND 4.0 50,728,800         บาท

10,349,400         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,349,400         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 10,349,400         บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขาอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ

   (Smart Electronics) 5,536,400           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นสว่น

    เพือ่รองรบัการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า 4,813,000           บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 5.3 : พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรภาคอตุสาหกรรมและบริการ

เพื่อการเพิ่มผลติภาพ

ตวัช้ีวดั : รอ้ยละ 80 ของแรงงานที่เขา้ร่วมโครงการมีทกัษะเพิ่มข้ึน จาํนวน 8,000 คน

กระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานกาํลงัคนอาชีวศึกษาดา้นเทคโนโลยนีวตักรรม

(Innovative Technology) ใหพ้รอ้มกา้วสู ่THAILAND 4.0

กระทรวงอตุสาหกรรม 

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพเพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
8,485,055,700               

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563
8,485,055,700                7,222,431,200                

-   7,379,000 

1. กระจายการท่องเทีย่วในมติพิื้นที ่และรายไดสู่้ชมุชน ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา
การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนืเพือ่ใหก้ารท่องเทีย่วเป็นเครื่องมอืในการลดความเหลือ่มล ํา้ของสงัคมไทย
และเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศอนัจะส่งผลต่อการสรา้งขดีความสามารถ
ทางการแขง่ขนัของประเทศ

2. พฒันาการท่องเทีย่วท ัง้ระบบ มุง่เนน้นกัท่องเทีย่วกลุม่คุณภาพ สรา้งความหลากหลายดา้นการท่องเทีย่ว
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว โดยมุง่เนน้การพฒันาการท่องเทีย่วในสาขาทีม่ศีกัยภาพ

3. รกัษาจดุเด่นของประเทศดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เอกลกัษณค์วามเป็นไทย
ตลอดจนใหคุ้ณค่ากบัสิง่แวดลอ้ม

4. สรา้งความเชือ่ม ัน่ในเรื่องความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว และบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กดิความปลอดภยั
เพือ่ไมใ่หน้กัท่องเทีย่วถกูเอารดัเอาเปรยีบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:  
่2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
1) สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 12 กระทรวง 22 หน่วยงาน 2 รฐัวสิาหกจิ



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ
ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ลดความเหลือ่มล ํา้โดยการขยายตวัของรายได ้
จากการทอ่งเทีย่วชมุชน
- ตวัชี้วดั : ลดความเหลือ่มล ํา้โดยการขยายตวัของรายได ้
จากการทอ่งเทีย่วชมุชนเพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา 
ขอ้มลูในพื้นทีช่มุชนขององคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ
เพือ่การทอ่งเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

รอ้ยละ 5

516



5. แผนภาพความเชื่อมโยง 
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ 

และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 
 

 
           

ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
และแผนแม่บทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าติ 

ยทุธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของ        
แผนงานบูรณาการ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งความเขม็แขง็ทางเศรษฐกจิ           
และแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 
ตวัชี้วดัเป้าหมายที ่4 ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว
เพิม่ขึ้นและมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว 
เพิม่ขึ้น 

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 
ประเดน็ การท่องเทีย่ว 
ประเดน็ย่อย การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 
ประเดน็ย่อย การท่องเทีย่วเชงิธุรกจิ 
ประเดน็ย่อย การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 
ประเดน็ย่อย การท่องเทีย่วสาํราญทางนํา้ 
ประเดน็ย่อย การท่องเทีย่วเชื่อมโยงภมูภิาค 
ประเดน็ย่อย การพฒันาระบบนิเวศการท่องเทีย่ว 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์การสรางรายไดจากการทองเที่ยว 

เป้าหมายที่ 1 : สดัส่วน
รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว  
ของเมอืงรองเพิม่ขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 : สดัส่วนผลติภณัฑ ์      
มวลรวมในประเทศดา้นการท่องเทีย่ว     
ต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น

เป้าหมายที่ 3 : อนัดบั 
ขดีความสามารถทางการแขง่ขนั 
ดา้นการท่องเทีย่วของประเทศดขีึ้น 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563         แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 
       งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ      7,222.4312 ลา้นบาท   

        เงนินอกงบประมาณ*        7.3790    ลา้นบาท 
                      หมายเหต ุ *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน่วยงานเจา้ภาพ :  
สาํนกังานปลดักระทรวง 
การท่องเทีย่วและกฬีา 

เป้าหมายที่ 1 : สดัส่วนรายไดจ้ากการท่องเทีย่วของเมอืงรองเพิม่ขึ้น 
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนรายไดจ้ากการท่องเทีย่วของเมอืงหลกัและเมอืงรอง 90:10

แนวทางที่ 1 : ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 
ตวัชี้วดั 
1 . รายไดจ้ากการท่องเทีย่วของจงัหวดัสุโขทยั สุพรรณบรุ ี
น่านเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5  
2 . จาํนวนเมอืงและชมุชนทีม่ศีกัยภาพดา้นการท่องเทีย่ว 
เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม จาํนวน 3 เมอืง 
1) พื้นทีอุ่ทยานประวตัศิาสตร ์                           
   สุโขทยั-ศรสีชันาลยั-กาํแพงเพชร  
2) พื้นทีพ่เิศษเมอืงโบราณอู่ทอง  3) พื้นที่พเิศษเมอืงเก่าน่าน 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- โครงการเพือ่การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม  
2. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ                    
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)  
- โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 
1. มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
- โครงการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 
2. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
- โครงการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. กรมสง่เสรมิการเกษตร  
- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ววถิเีกษตร 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
1. กรมทรพัยากรธรณี  
- โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรณีวทิยา 
กระทรวงพาณิชย ์ 
1. กรมการคา้ภายใน 
- โครงการเชื่อมโยงการท่องเทีย่วตลาดชมุชน 
กระทรวงวฒันธรรม  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
- โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั 
2. กรมศิลปากร 
- โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรม 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเทีย่ว  
- โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันา                          
พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) 
3. สาํนักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  
- โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั 
รฐัวิสาหกจิ 
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย  
1,416.9937 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ 
6.8500 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 2 : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเทีย่วต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น 
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเทีย่วต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 21

เป้าหมายที่ 3 : อนัดบัขดีความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทย          
โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดขีึ้น 
ตวัชี้วดัที่ 1 : อนัดบัขดีความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทย โดย 
Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอนัดบั 33 ของโลก ในปี 2563

แนวทางที่ 3 : ท่องเทีย่วเชงิธุรกจิ
 ตวัชี้วดั 
1 .  รายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วกลุม่ MICE เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 5   
2 .  อนัดบัของไทยในการเป็นจดุหมายปลายทาง 
ในการจดัการประชมุนานาชาต ิตามดชันี (ICCA) 
อนัดบั 1 ใน 24   
3 .  มูลค่าอตุสาหกรรมการกฬีา            
ขยายตวัไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3  

แนวทางที่ 2 : ท่องเทีย่ว
เชื่อมโยงภูมภิาค 
ตวัชี้วดั 
1 .  รอ้ยละการเพิม่ขึ้น 
ของรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 
ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
ทีเ่ดนิทางผ่านแดนทางบกเพิม่ขึ้น 
รอ้ยละ 5  
 

แนวทางที่ 4 : ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความงาม 
และแพทยแ์ผนไทย 
ตวัชี้วดั 
1 . อนัดบัดา้นรายไดก้ารท่องเทีย่ว 
เชงิสุขภาพของประเทศไทย                   
โดย Global Wellness Institute อนัดบั 12 
2 . รอ้ยละของสถานประกอบการ 
เพือ่สุขภาพใหม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด จาํนวน 9,000 แห่ง

แนวทางที่ 5 : ท่องเทีย่วสาํราญทางนํา้ 
ตวัชี้วดั 
1 .  อตัราการเพิม่ขึ้นของรายได ้      
การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาตทิีผ่่านด่านทางนํา้ รอ้ยละ 5  
 
 
 

แนวทางที่ 6 : ระบบนิเวศการท่องเทีย่ว 
ตวัชี้วดั 
1 . ค่าคะแนนขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นความย ัง่ยนืสิง่แวดลอ้ม (Environment 
sustainability) ประเดน็ย่อยความย ัง่ยนืของการพฒันาอตุสาหกรรมการเดนิทางและการท่องเทีย่ว 
(Sustainability of travel and tourism industry development) มคี่าคะแนน 4.5  
2 .อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว  
(Safety and security)  อยู่ในอนัดบั 1 ใน 94 ของโลก  
3 . อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการอบรมพนกังานในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว  
(Extent of Staff Training) อยู่ในอบัดบั 1 ใน 40  
4 . จาํนวนนโยบายทีไ่ดม้าจากการประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ่จากการพฒันาระบบสารสนเทศ 
ไม่ตํา่กว่า 2 นโยบาย 
5 . จาํนวนแหลง่ท่องเที่ยวไดร้บัการฟื้นฟู พฒันา จาํนวน 50 แห่ง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่
พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน  
(องคก์ารมหาชน)  
- โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชื่อมโยงภูมภิาค 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจยั และนวตักรรม  
1. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
- โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ดา้นการท่องเทีย่ว 
รฐัวิสาหกจิ 
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย 
135.2229 ลา้นบาท 

 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 
1. สาํนักงานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน)  
- โครงการบูรณาการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิธุรกจิ
รฐัวิสาหกจิ 
1. การกฬีาแห่งประเทศไทย  
- โครงการการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการกฬีา 
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
- โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย  
507.5319 ลา้นบาท 

 

กระทรวงสาธารณสุข 
1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
- โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
ความงามและแพทยแ์ผนไทยครบวงจร 
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- โครงการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 
และการแพทย ์
3. กรมอนามยั  
- โครงการพฒันาระบบการจดัการสุขาภบิาลอาหาร
ในพื้นทีท่่องเทีย่ว 
รฐัวิสาหกจิ 
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย  
86.1282 ลา้นบาท 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 
- โครงการเพือ่การท่องเทีย่วสาํราญทางนํา้ 
2. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน  
(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 
และกจิกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
กบัเสน้ทางการท่องเทีย่วทางทะเล  
และชายฝัง่ 
กระทรวงคมนาคม  
1. กรมเจา้ท่า  
- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
เพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย  
106.0652 ลา้นบาท 

 

กระทรวงกลาโหม  
1. กองทพัอากาศ  
- โครงการพฒันาการท่องเทีย่วเขตทหาร 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
- โครงการเพือ่พฒันาระบบนิเวศการท่องเทีย่ว 
2. กรมการท่องเที่ยว  
- โครงการส่งเสรมิและสรา้งประสทิธิภาพดา้นการท่องเทีย่ว 
- โครงการส่งเสรมิและพฒันาเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร 
- โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเทีย่ว 
3. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม และทนุทางภูมปิญัญา 
และวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื 
- โครงการพฒันาและบูรณาการกลไกเครอืข่ายการบรหิารจดัการที่สามารถขบัเคลือ่น 
การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนืไดอ้ย่างมเีอกภาพ 
- โครงการส่งเสรมิการใหบ้รกิารดา้นองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 
- โครงการพฒันาและฟื้นฟูระบบนิเวศนก์ารท่องเทีย่ว 
กระทรวงคมนาคม  
1. กรมทางหลวงชนบท  
- โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเทีย่ว 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
1. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป์่า และพนัธุพ์ชื 
- โครงการเพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์
กระทรวงมหาดไทย  
1. กรมโยธาธิการและผงัเมือง  
- โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว 
กระทรวงแรงงาน  
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  
- โครงการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นการท่องเที่ยวและบรกิาร 
รฐัวิสาหกจิ 
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยสู่ความเป็นคุณภาพ    
 

รวมงบประมาณรายจา่ย  
4,970.4893 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ 
0.5290 ลา้นบาท

เป้าหมาย
แผนงาน
บูรณาการ/
ตวัชี้วดั 

แนวทาง / 
ตวัชี้วดั 

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
โครงการ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 221.5624        2,222.9884      4,346.2953      431.5851        7,222.4312      
สาํนกันายกรฐัมนตรี -                -                75.3559       -                75.3559       

1. สาํนกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน)

-                -                75.3559       -                75.3559       

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชงิธุรกิจ

-                  -                  75.3559         -                  75.3559         

กระทรวงกลาโหม -                -                -                29.6458       29.6458       
1. กองทพัอากาศ -                -                -                29.6458       29.6458       
โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเขตทหาร -                  -                  -                  29.6458         29.6458         

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 200.0010      20.9000       219.5569      264.4117      704.8696      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา -                -                -                173.2904      173.2904      
โครงการ : โครงการเพือ่พฒันาระบบนิเวศ
การท่องเที่ยว

-                  -                  -                  166.0752        166.0752        

โครงการ : โครงการเพือ่การท่องเที่ยวสาํราญทางนํา้ -                  -                  -                  2.4652           2.4652           
โครงการ : โครงการเพือ่การท่องเที่ยว
เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

-                  -                  -                  4.7500           4.7500           

2. กรมการท่องเที่ยว 200.0010      20.9000       -                91.1213       312.0223      
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งประสทิธภิาพ
ดา้นการท่องเที่ยว

-                  -                  -                  27.4180         27.4180         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันา
เพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร

-                  -                  -                  3.1490           3.1490           

โครงการ : โครงการพฒันาระบบความปลอดภยั
และการอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

200.0010        20.9000         -                  60.5543         281.4553        

3. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ
เพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

-                -                219.5569      -                219.5569      

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
และทุนทางภมูปิญัญาและวฒันธรรม
เพือ่การท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื

-                  -                  4.0000           -                  4.0000           

โครงการ : โครงการพฒันาและบูรณาการกลไก
เครอืข่ายการบรหิารจดัการที่สามารถขบัเคลือ่น
การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนืไดอ้ย่างมเีอกภาพ

-                  -                  20.8440         -                  20.8440         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใหบ้รกิาร
ดา้นองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว
อย่างย ัง่ยนื

-                  -                  6.0000           -                  6.0000           

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

-                  -                  131.7129        -                  131.7129        

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกบั
เสน้ทางการท่องเที่ยวทางทะเล และชายฝัง่

-                  -                  22.0000         -                  22.0000         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภมูภิาค

-                  -                  23.0000         -                  23.0000         

โครงการ : โครงการพฒันาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์
การท่องเที่ยว

-                  -                  12.0000         -                  12.0000         

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม -                -                47.8983       -                47.8983       
1. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง -                -                1.4000         -                1.4000         
โครงการ : โครงการท่องเที่ยว
เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

-                  -                  1.4000           -                  1.4000           

2. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง -                -                41.9996       -                41.9996       
โครงการ : โครงการท่องเที่ยว
เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

-                  -                  41.9996         -                  41.9996         

3. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ -                -                4.4987         -                4.4987         
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

-                  -                  4.4987           -                  4.4987           

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.8600         -                -                -                3.8600         
1. กรมสง่เสรมิการเกษตร 3.8600         -                -                -                3.8600         
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันา
การท่องเที่ยววถิเีกษตร

3.8600           -                  -                  -                  3.8600           

กระทรวงคมนาคม -                1,246.1206    -                -                1,246.1206    
1. กรมเจา้ท่า -                81.6000       -                -                81.6000       
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว

-                  81.6000         -                  -                  81.6000         

2. กรมทางหลวงชนบท -                1,164.5206    -                -                1,164.5206    
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเที่ยว -                  1,164.5206      -                  -                  1,164.5206      

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม -                51.7519       -                14.8725       66.6244       
1. กรมทรพัยากรธรณี -                -                -                14.8725       14.8725       
โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว
ทางธรณีวทิยา

-                  -                  -                  14.8725         14.8725         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื -                51.7519       -                -                51.7519       
โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพการท่องเที่ยว
เชงิอนุรกัษ์

-                  51.7519         -                  -                  51.7519         

กระทรวงพาณิชย์ -                -                -                23.5600       23.5600       
1. กรมการคา้ภายใน -                -                -                23.5600       23.5600       
โครงการ : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ตลาดชมุชน

-                  -                  -                  23.5600         23.5600         

กระทรวงมหาดไทย -                436.2956      -                -                436.2956      
1. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง -                436.2956      -                -                436.2956      
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยว -                  436.2956        -                  -                  436.2956        

กระทรวงแรงงาน -                -                0.5520         21.2800       21.8320       
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -                -                0.5520         21.2800       21.8320       
โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะแรงงาน
ดา้นการท่องเที่ยวและบรกิาร

-                  -                  0.5520           21.2800         21.8320         

กระทรวงวฒันธรรม -                467.9203      313.0000      77.8151       858.7354      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม -                -                -                52.3433       52.3433       
โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
วฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

-                  -                  -                  52.3433         52.3433         

2. กรมศิลปากร -                467.9203      313.0000      5.4650         786.3853      
โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรม
เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยว

-                  308.9203        313.0000        0.5000           622.4203        

โครงการ : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันา
พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้)

-                  159.0000        -                  4.9650           163.9650        

3. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั -                -                -                20.0068       20.0068       
โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
วฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

-                  -                  -                  20.0068         20.0068         

กระทรวงสาธารณสุข 17.7014       -                -                -                17.7014       
1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 6.0000         -                -                -                6.0000         
โครงการ : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยว
เชงิสุขภาพความงามและแพทยแ์ผนไทยครบวงจร

6.0000           -                  -                  -                  6.0000           

2. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 9.5494         -                -                -                9.5494         
โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยว
เชงิสุขภาพและการแพทย์

9.5494           -                  -                  -                  9.5494           

3. กรมอนามยั 2.1520         -                -                -                2.1520         
โครงการ : โครงการพฒันาระบบ
การจดัการสุขาภบิาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว

2.1520           -                  -                  -                  2.1520           
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

รฐัวสิาหกจิ -                -                3,689.9322    -                3,689.9322    
1. การกฬีาแห่งประเทศไทย -                -                357.1675      -                357.1675      
โครงการ : โครงการการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการกีฬา -                  -                  357.1675        -                  357.1675        

2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย -                -                3,332.7647    -                3,332.7647    
โครงการ : โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวไทยสู่ความเป็นคุณภาพ

-                  -                  2,745.5019      -                  2,745.5019      

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

-                  -                  336.1033        -                  336.1033        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ -                  -                  68.4268         -                  68.4268         
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิกีฬา -                  -                  75.0085         -                  75.0085         
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน

-                  -                  107.7242        -                  107.7242        
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น              7,222.4312 

เป้าหมายที่ 1 : สดัสว่นรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิม่ข้ึน              1,552.2166 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัสว่นรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของเมืองหลกัและเมืองรอง 90:10 สดัสว่น 90/10

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : ท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม              1,416.9937 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของจงัหวดัสุโขทยั สุพรรณบุร ีน่านเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 5

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนเมอืงและชมุชนที่มศีกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 

1. พื้นที่อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั-ศรสีชันาลยั-กาํแพงเพชร 

2. พื้นที่พเิศษเมอืงโบราณอู่ทอง 

3. พื้นที่พเิศษเมอืงเก่าน่าน

เมอืง 3

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                 136.4629 

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                   4.7500 

โครงการที่ 1 : โครงการเพือ่การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม                   4.7500 

กิจกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม                   4.7500 

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการวฒันธรรม

เพือ่การท่องเที่ยวในเขตวถิลีุม่นํา้โขง

คน 600

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนสามารถเขา้ถงึเสน้ทางแหลง่ท่องเทีย่วใหม่

เพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 3

1.2 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

                131.7129 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม                 131.7129 

กิจกรรม จดัทาํแผนพฒันาเมอืงและย่านสรา้งสรรคสู์่ระดบัสากล                  15.2000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเมอืงรองรบัการเป็นเครอืข่ายเมอืงสรา้งสรรค์ จงัหวดั 2

กิจกรรม พฒันาตน้แบบแหลง่ท่องเที่ยวและเมอืงแห่งศิลปะเชงิสรา้งสรรค์                 111.5129 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเมอืงและชมุชนในพื้นที่พเิศษที่มศีกัยภาพ

ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นการท่องเที่ยว เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

แห่ง 4

กิจกรรม พฒันาและส่งเสรมิสนิคา้และบรกิารสรา้งสรรคด์า้นการท่องเที่ยว

ดว้ยเทคโนโลย ีนวตักรรม และทุนทางวฒันธรรม

                  5.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสนิคา้และบรกิารสรา้งสรรคด์า้นการท่องเที่ยว เรื่อง 1

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  43.3996 

2.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ                   1.4000 

โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม                   1.4000 

กิจกรรม การสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว                   1.4000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ชมุชนทอ้งถิน่ผูร้บับรกิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการพฒันา

ผลติภณัฑช์มุชนและสนิคา้ OTOP การจดัการโฮมสเตย ์การแปรรูปผลติภณัฑ์

การเกษตร การสือ่สารทางการตลาดยุคดจิทิลั

คน 200

ตวัชี้วดักิจกรรม สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 3

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของโครงการที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา 12 เดอืน รอ้ยละ 90

ตวัชี้วดักิจกรรม ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 1.4000

2.2 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง                  41.9996 

โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม                  41.9996 

กิจกรรม การพฒันาชมุชนท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคด์ว้ยการสรา้งผลติภณัฑ์

บรกิารสุขภาพที่มอีตัลกัษณ์

                 41.9996 

ตวัชี้วดักิจกรรม ชมุชนท่องเที่ยวสรา้งสรรคส์ามารถสรา้งผลติภณัฑบ์รกิารสุขภาพ

ที่เป็นอตัลกัษณข์องตนเองเพือ่บรกิารนกัท่องเที่ยว

ชมุชน 10

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                   3.8600 

3.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร                   3.8600 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิเีกษตร                   3.8600 

กิจกรรม สง่เสรมิและพฒันาแหลง่ท่องเที่ยววถิเีกษตร                   3.8600 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนวสิาหกิจชมุชนแหลง่ท่องเที่ยวเชงิเกษตร

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

แหลง่ 77

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละวสิาหกิจชมุชนแหลง่ท่องเที่ยวเชงิเกษตร

และบุคลากรไดร้บัพฒันาศกัยภาพใหม้คีวามพรอ้มในการรองรบันกัท่องเที่ยว

รอ้ยละ 70                  14.8725 

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  14.8725 

4.1 กรมทรพัยากรธรณี                  14.8725 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวทางธรณีวทิยา                  14.8725 

กิจกรรม บูรณาการใหเ้กิดการท่องเที่ยวดา้นธรณีวทิยา

ในพื้นที่แหลง่อนุรกัษธ์รณีวทิยา

ตวัชี้วดักจิกรรม แหลง่ธรณีวทิยาในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการสาํรวจ ศึกษา 

และประเมนิ เพือ่พฒันาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางธรณีวทิยา

แห่ง 7

ตวัชี้วดักิจกรรม ขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวทางธรณีวทิยามคีวามถกูตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ

รอ้ยละ 100

5. กระทรวงพาณิชย์                  23.5600 

5.1 กรมการคา้ภายใน                  23.5600 

โครงการที่ 1 : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชมุชน                  23.5600 

กิจกรรม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชมุชน                  23.5600 

ตวัชี้วดักิจกรรม ตลาดชมุชน หมู่บา้นที่ไดร้บัการพฒันาและเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว แห่ง 30

ตวัชี้วดักิจกรรม มรีายไดสู่้ตลาดชมุชน หมู่บา้นเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 5

6. กระทรวงวฒันธรรม                 858.7354 

6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                  52.3433 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

                 52.3433 

524



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวฒันธรรม                  45.2103 

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสรมิสนบัสนุน

อตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

กิจกรรม พฒันาสนิคา้และบรกิารทางวฒันธรรม เพือ่เพิม่รายไดใ้หป้ระชาชน                   7.1330 

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสรมิสนบัสนุน

อตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

6.2 กรมศิลปากร                 786.3853 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรม

เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยว

                622.4203 

กิจกรรม ปรบัปรุง พฒันา เสรมิสรา้งภาพลกัษณแ์หลง่ท่องเที่ยว

ทางศิลปวฒันธรรม

                622.4203 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่ไดร้บัการพฒันา

เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยว

แห่ง 74

โครงการที่ 2 : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้)                 163.9650 

กิจกรรม ปรบัปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวงับวรสถานมงคล                 163.9650 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่โบราณสถานที่ไดร้บัการปรบัปรุง ซ่อมแซม บูรณะ แหลง่ 1

6.3 สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั                  20.0068 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

                 20.0068 

กิจกรรม การสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม                  20.0068 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนที่เขา้ร่วมกิจกรรมสรา้งสรรค์

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัต่อยอดทุนทางวฒันธรรม

คน 6,500

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสนิคา้และบรกิารที่ไดร้บัการพฒันาสรา้งสรรค์

จากทุนทางวฒันธรรม

รายการ 10

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนกลุม่เป้าหมายมกีารรบัรูใ้นการนาํศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยัมาพฒันาเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม

รอ้ยละ 75

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงาน รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้าย รอ้ยละ 100

7. รฐัวสิาหกิจ                 336.1033 

7.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                 336.1033 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม                 336.1033 

กิจกรรม ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม                 336.1033 

ตวัชี้วดักิจกรรม  จาํนวนแนวคิดสนิคา้และบรกิารที่สรา้งสรรคใ์หม่ รายการ 20

ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ลา้นบาท 675.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภมูิภาค                 135.2229 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดนิทางผ่านแดนทางบกเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 5

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  23.0000 

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

                 23.0000 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภมูภิาค                  23.0000 

กิจกรรม พฒันาเสน้ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น

และประเทศสมาชกิอาเซยีน

                 23.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม เสน้ทางการท่องเที่ยวประเทศเพือ่นบา้น เสน้ทาง 2

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                   4.4987 

2.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                   4.4987 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว                   4.4987 

กิจกรรม การพฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยว สนิคา้และบรกิาร

ดา้นการท่องเที่ยว กีฬา และวฒันธรรม

                  4.4987 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการ โครงการ 1

3. รฐัวสิาหกิจ                 107.7242 

3.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                 107.7242 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน                 107.7242 

กิจกรรม ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน                 107.7242 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูป้ระกอบการต่างชาติที่เขา้ร่วมงานส่งเสรมิการขาย 

(TTM+) สนใจรายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน

รอ้ยละ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ลา้นบาท 155.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 1 : สดัส่วนรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัส่วนรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของเมืองหลกัและเมืองรอง 90:10

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : ท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
โครงการ : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม          4,750,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 4,750,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ นาํพาการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (สทกจ.หนองคาย) 2,750,000             บาท

2,000,000             บาท
องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

131,712,900          บาท
เงนินอกงบประมาณ              6,850,000  บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 131,712,900          บาท
เงนินอกงบประมาณ               6,850,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 131,712,900          บาท
เงนินอกงบประมาณ               6,850,000 บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 11,334,300           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 442,900               บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 10,891,400           บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 15,200,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,850,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมการจดัการการท่องเทีย่ว
เมอืงเก่าพื้นทีจ่งัหวดัสตูลเชื่อมโยงเมอืงเก่า กระบี ่ตรงั พงังา และภเูก็ต (สทกจ.สตูล)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของจงัหวดัสโุขทยั สพุรรณบรุ ีน่านเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 5
ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนเมืองและชมุชนที่มีศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม จาํนวน 3 เมือง
1. พื้นที่อทุยานประวตัิศาสตรส์โุขทยั-ศรสีชันาลยั-กาํแพงเพชร 
2. พื้นที่พเิศษเมืองโบราณอูท่อง 
3. พื้นที่พเิศษเมืองเก่าน่าน
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3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเลย 28,000,000           บาท
4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน 38,012,900           บาท
5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษอทุยานประวตัศิาสตร์
สุโขทยั - ศรสีชันาลยั - กาํแพงเพชร 25,500,000           บาท
6) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเมอืงโบราณอู่ทอง 13,665,700           บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง
โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม              1,400,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,400,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,400,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 1,400,000             บาท

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 41,999,600           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 41,999,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 41,999,600           บาท
1) เงนิอดุหนุนการพฒันาชมุชนท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคด์ว้ยการสรา้งผลติภณัฑ์
บรกิารสุขภาพทีม่อีตัลกัษณ์ 41,999,600           บาท

3,860,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,860,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,860,000             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 945,000               บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,925,000             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 990,000               บาท

14,872,500           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 14,872,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรมเปิดโลกธรณีวทิยาเพือ่การท่องเทีย่ว 7,410,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาใหเ้กดิการท่องเทีย่วเชงิวชิาการ
ภายในพื้นทีอ่ทุยานธรณี 7,462,500             บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสรมิการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิเีกษตร

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
กรมทรพัยากรธรณี 
โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวทิยา
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23,560,000           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 23,560,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายเชื่อมโยงการท่องเทีย่วตลาดชมุชน 23,560,000           บาท

52,343,300           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 52,343,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานมหกรรมวฒันธรรมรตันโกสนิทร์ 45,210,300           บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑว์ฒันธรรมไทย 7,133,000             บาท

กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งศิลปวฒันธรรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยว           622,420,300 บาท
1. งบลงทนุ 308,920,300          บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 308,920,300          บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 308,920,300          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 307,084,300          บาท
(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 194,542,100          บาท
รวม 32 รายการ (รวม 767 หน่วย)

(2) บูรณะพลบัพลามหาเจษฎาบดนิทร ์แขวงสาํราญราษฎร ์เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 18,000,000           บาท
(3) ปรบัปรงุและพฒันาหอจดหมายเหตแุห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช ตาํบลคลองหา้ 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 แห่ง 31,342,200           บาท

(4) จดัแสดงนทิรรศการภายในอาคารเครือ่งทองอยุธยา 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเจา้สามพระยา 
ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรอียุธยา
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา   1 แห่ง 30,000,000           บาท

(5) อนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงศรมีโหสถ ตาํบลโคกปีบ อาํเภอศรมีโหสถ
จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 10,200,000           บาท

(6) บูรณะและปรบัปรงุอาคารศาลากลางหลงัเก่า หอจดหมายเหตแุห่งชาติ
จนัทบรุ ีตาํบลวดัใหม่ อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 23,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 1,836,000             บาท
(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,836,000             บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กระทรวงพาณิชย์
กรมการคา้ภายใน
โครงการ : โครงการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวตลาดชมุชน

กระทรวงวฒันธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
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2. งบเงนิอดุหนุน 313,000,000          บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 313,000,000          บาท

(1) เงนิอดุหนุนบูรณะและปรบัปรงุภมูทิศันโ์บราณสถาน 313,000,000          บาท
3. งบรายจา่ยอืน่ 500,000               บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจจดัทาํขอ้มลูแหลง่โบราณคด ีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์
ในพื้นทีภ่าคตะวนัตกของประเทศไทย สาํนกัศิลปากรที ่1 ราชบรุี 500,000               บาท

โครงการ : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล(วงัหนา้)           163,965,000 บาท
1. งบลงทนุ 159,000,000          บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 159,000,000          บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 159,000,000          บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 149,000,000          บาท
(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,000,000           บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) อนุรกัษแ์ละเคลือ่นยา้ยโบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุเพือ่พฒันาการจดัแสดง
แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 15,000,000           บาท
(3) พฒันาการจดัแสดงอาคารประพาสพพิธิภณัฑ ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 50,000,000           บาท
(4) ปรบัปรงุภมูทิศัน ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 
แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000           บาท
(5) พฒันาการจดัแสดงพระทีน่ ัง่อศิราวนิจิฉยั พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ
พระนคร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000           บาท
(6) พฒันาการจดัแสดงอาคารมหาสุรสงิหนาท พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ
พระนคร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 50,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 10,000,000           บาท
(1) พฒันาระบบไฟฟ้าและระบบปรบัอากาศ  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000           บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 4,965,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์พระราชวงับวรสถานมงคล 
(วงัหนา้) 4,965,000             บาท

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั
           20,006,800 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,006,800           บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคศิ์ลปะร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทนุทางวฒันธรรม 4,450,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพชมุชนสู่การเป็นเมอืงแห่งศิลปะ 15,556,800           บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขนั
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รฐัวสิาหกจิ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 336,103,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 336,103,300          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 336,103,300          บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิกจิกรรมระดบันานาชาติ 119,510,000          บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มและเพิม่ความสามารถใหพ้นัธมติร
ในห่วงโซ่คณุค่า 113,729,300          บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและเพิม่มลูค่าวถิไีทย 31,020,400           บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการกระจายประโยชนท์างการท่องเทีย่วสู่ชมุชน 71,843,600           บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 : ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภมูิภาค

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

23,000,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 23,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,000,000           บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเลย 15,000,000           บาท
2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษหมู่เกาะชา้งและพื้นทีเ่ชื่อมโยง 8,000,000             บาท

4,498,700             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,498,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,498,700             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชื่อมโยงแหลง่ประวตัศิาสตร ์
วถิชีวีติชมุชนในพื้นทีจ่งัหวดัสงขลาและสตูลกบัประเทศเพือ่นบา้นและประเทศสมาชกิ
อาเซยีน 4,498,700             บาท

รฐัวสิาหกจิ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกลุ่มอาเซียน           107,724,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 107,724,200          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 107,724,200          บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน 107,724,200          บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเช่ือมโยงภมูิภาค

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนทางบกเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 5
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมายที่ 2 : สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเที่ยวต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศเพิม่ข้ึน

                699.7253

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเที่ยวต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศเพิม่ข้ึน รอ้ยละ 21

รอ้ยละ 21

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : ท่องเที่ยวเชิงธุรกจิ                 507.5319
ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวกลุม่ MICE เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 5
ตวัชี้วดัที่ 2 : อนัดบัของไทยในการเป็นจดุหมายปลายทางในการจดัการประชมุนานาชาติ 
ตามดชันี  (ICCA) อนัดบั 1 ใน 24

อนัดบั 1 ใน 24

ตวัชี้วดัที่ 3 : มลูค่าอตุสาหกรรมการกีฬาขยายตวัไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 3
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  75.3559

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)                  75.3559
โครงการที ่1 : โครงการบูรณาการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธุรกิจ                  75.3559
กิจกรรม พฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธุรกิจในพื้นที่ที่มศีกัยภาพ                  20.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความเชื่อม ัน่ในการจดัประชมุ
และแสดงสนิคา้ภายในประเทศ

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาและยกระดบัขดีความสามารถเมอืง
ใหร้องรบัการจดังานท่องเที่ยวเชงิธุรกิจ

เมอืง 10

กิจกรรม การดงึงานระดบัโลกเขา้มาจดัในพื้นที่ Thailand Riviera                  22.3559
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเดนิทางท่องเที่ยวเชงิธุรกิจต่างชาติ
และนกัเดนิทางท่องเที่ยวเชงิธุรกิจชาวไทย

คน 50,000

กิจกรรม ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธุรกิจเชื่อมโยงภมูภิาคอาเซยีน                  30.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความเชื่อม ัน่ในการจดัประชมุ
และแสดงสนิคา้ภายในประเทศ

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม นกัเดนิทางไมซก์ลุม่ GMS เดนิทางเขา้สู่ประเทศไทยสูงขึ้น รอ้ยละ 5
กิจกรรม ยกระดบัมาตรฐานสิง่อาํนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชงิธุรกิจ
ดว้ย SMART MICE CARD

                  3.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพนัธมติรที่เขา้ร่วมโครงการ หน่วยงาน 10
ตวัชี้วดักิจกรรม ระบบ SMART MICE CARD ระบบ 1

2. รฐัวสิาหกิจ                 432.1760
2.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย                 357.1675
โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการกีฬา                 357.1675
กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาเมอืงกีฬา (Sports City)                  36.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม มกีารพฒันาเมอืงกีฬา (Sports city) ใหส้าํเรจ็และย ัง่ยนื อย่างนอ้ย 

2 แห่ง
ภายใน

ปี พ.ศ. 2565

2

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนจงัหวดัที่ไดร้บัการส่งเสรมิ สนบัสนุน
และพฒันาหลงัจากผ่านการคดัเลอืกเป็นเมอืงกีฬา

ทุกจงัหวดั
ที่ประกาศ

เป็นเมอืงกีฬา
กิจกรรม จดักิจกรรมกีฬาเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนอตุสาหกรรมการกีฬา                 321.1675
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกิจกรรมกีฬาเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนอตุสาหกรรมกีฬา รอ้ยละ 10

2.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                  75.0085
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิกีฬา                  75.0085
กิจกรรม ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิกีฬา                  75.0085
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนการรบัรูป้ระเทศไทยในฐานะแหลง่ท่องเที่ยวเชงิกีฬา ลา้นคน-คร ัง้ 15
ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ลา้นบาท 120.0000

แนวทางการดําเนินงานที่ 4 : ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย                  86.1282
ตวัชี้วดัที่ 1 : อนัดบัดา้นรายไดก้ารท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของประเทศไทย 
โดย Global Wellness Institute

อนัดบั 12

ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละของสถานประกอบการเพือ่สุขภาพใหม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ตามที่กฎหมายกาํหนด

แห่ง 9,000

1. กระทรวงสาธารณสุข                  17.7014
1.1 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                   6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพความงาม
และแพทยแ์ผนไทยครบวงจร

                  6.0000

กิจกรรม พฒันาเมอืงสมนุไพรและศูนยสุ์ขภาพด ีเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ                   6.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพความงาม
และแพทยแ์ผนไทยของ 5 จงัหวดัเมอืงสมนุไพรเป้าหมายเพิม่ขึ้น
จากอตัราการเติบโตปกติ

ลา้นบาท 3.6

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสถานประกอบการสุขภาพและความงาม
ไดร้บัการส่งเสรมิใหเ้ป็นศูนยสุ์ขภาพดี

แห่ง 20

1.2 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                   9.5494
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและการแพทย์                   9.5494
กิจกรรม โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและความงามแบบครบวงจร                   9.5494
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 
ในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมายผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมายกาํหนด

รอ้ยละ 90

ตวัชี้วดักิจกรรม อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสุขภาพ 
และการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ

รอ้ยละ 4

1.3 กรมอนามยั                   2.1520
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบการจดัการสุขาภบิาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว                   2.1520
กิจกรรม พฒันาตน้แบบมาตรฐานการจดัการดา้นสุขาภบิาล
ในสถานประกอบการประเภทสถานที่จาํหน่ายอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว

                  2.1520
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

ตวัชี้วดักิจกรรม จงัหวดัในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย มตีน้แบบสถานประกอบการ
ประเภทสถานที่จาํหน่ายอาหาร ที่ไดม้าตรฐานดา้นการสุขาภบิาลตามกฎหมาย
อย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 แห่ง

แห่ง 24

2. รฐัวสิาหกิจ                  68.4268
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                  68.4268
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ                  68.4268
กิจกรรม ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ                  68.4268
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนการรบัรูป้ระเทศไทยในฐานะแหลง่ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ลา้นคน-คร ัง้ 25
ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ลา้นบาท 130.0000

แนวทางการดําเนินงานที่ 5 : ท่องเที่ยวสาํราญทางน้ํา                 106.0652
ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการเพิม่ขึ้นของรายไดก้ารท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ผ่านด่านทางนํา้

รอ้ยละ 5

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  24.4652
1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                   2.4652
โครงการที่ 1 : โครงการเพือ่การท่องเที่ยวสาํราญทางนํา้                   2.4652
กิจกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวสาํราญทางนํา้                   2.4652
ตวัชี้วดักิจกรรม อาสาสมคัรช่วยเหลอืนกัท่องเที่ยวผูป้ระสบภยัทางนํา้เพิม่ขึ้น คน 90

1.2 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื 
(องคก์ารมหาชน)

                 22.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกบัเสน้ทางการท่องเที่ยวทางทะเล และชายฝัง่

                 22.0000

กิจกรรม พฒันาและบรหิารจดัการแหลง่ท่องเที่ยวชายฝัง่ทะเลอ่าวไทย
ฝัง่ตะวนัตก (Thailand Riviera)

                  5.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม แหลง่/กิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดเสน้ทางเลยีบชายฝัง่ทะเล
มแีนวทางการฟ้ืนฟู พฒันา การยกระดบัสู่การเป็นแหลง่ท่องเที่ยว
เพือ่รองรบัการพฒันาตามแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวฝัง่ทะเลตะวนัตก 
(Thailand Riviera)

แหลง่ 6

กิจกรรม พฒันาและบรหิารจดัการแหลง่ท่องเที่ยวเพือ่รองรบัการท่องเที่ยว
โดยเรอืสาํราญ

                 17.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม เสน้ทางการท่องเที่ยวที่รองรบัการท่องเที่ยวโดยเรอืสาํราญ เสน้ทาง 4
2. กระทรวงคมนาคม                  81.6000

2.1 กรมเจา้ท่า                  81.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว                  81.6000
กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว                  81.6000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การสนบัสนุนการท่องเที่ยว แห่ง 6
ตวัชี้วดักิจกรรม ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและ/หรอืรูปแบบ
และรายการที่กาํหนด

รอ้ยละ 100
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 : ท่องเที่ยวเชิงธุรกจิ
ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 5

ตวัช้ีวดัที่ 3 : มูลค่าอตุสาหกรรมการกฬีาขยายตวัไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3
สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงธุรกจิ              75,355,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 75,355,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 75,355,900             บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 75,355,900             บาท

รฐัวสิาหกจิ
การกฬีาแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการกฬีา            357,167,500 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 357,167,500           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 357,167,500           บาท
1) การสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักฬีาอาชพีระดบัโลก (World Class Event) 
ระดบันานาชาต ิและระดบัประเทศ เพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมกฬีาและสรา้งรายได ้
จากการท่องเทีย่ว 139,000,000           บาท
2) การต่อยอดการพฒันาอตุสาหกรรมกฬีาดว้ยการสนบัสนุนการจดัการ
แข่งขนักฬีาแห่งมวลชนระดบัโลก (World Mass Participation Event) 71,000,000             บาท
3) การเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุสมัมนาดา้นกฬีาระดบัโลก 
(World Sports Convention Hosting) 7,000,000              บาท
4) การสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักฬีาระดบันานาชาต ิและระดบัประเทศ 
(Invitation) เพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมกฬีา และสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 64,167,500             บาท
5) การพฒันาเมอืงกฬีา (Sports City) 36,000,000             บาท
6) การส่งเสรมิและสนบัสนุนอตุสาหกรรมการกฬีา 40,000,000             บาท

เป้าหมายที่ 2 : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเที่ยวต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเที่ยวต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 21

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อนัดบัของไทยในการเป็นจดุหมายปลายทางในการจดัการประชมุนานาชาติตามดชันี  (ICCA) อนัดบั 1 ใน 24
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงกฬีา              75,008,500 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 75,008,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 75,008,500             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่กฬีา 75,008,500             บาท

6,000,000              บาท
1. งบดาํเนินงาน 6,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเมอืงสมนุไพรและศูนยส์ุขภาพดี
เชื่อมโยงการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 6,000,000              บาท

9,549,400              บาท
1. งบดาํเนินงาน 9,549,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,549,400              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 767,500                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,700,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,241,900              บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 350,000                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 490,000                บาท

กรมอนามยั
โครงการ : โครงการพฒันาระบบการจดัการสขุาภบิาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว 2,152,000              บาท
1. งบดาํเนินงาน 2,152,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,152,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 471,900                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 200,000                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 300,000                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 193,200                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 986,900                บาท

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ
โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพและการแพทย์

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4 : ท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อนัดบัดา้นรายไดก้ารท่องเที่ยวเชิงสขุภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute  อนัดบั 12
ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละของสถานประกอบการเพื่อสขุภาพใหม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมายกาํหนด จาํนวน 9,000 แห่ง
กระทรวงสาธารณสขุ
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
โครงการ : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพความงามและแพทยแ์ผนไทยครบวงจร
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รฐัวสิาหกจิ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ              68,426,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 68,426,800             บาท
  1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 68,426,800             บาท
     1) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่สุขภาพ 68,426,800             บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 5 : ท่องเที่ยวสาํราญทางน้ํา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
โครงการ : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวสาํราญทางน้ํา               2,465,200 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,465,200              บาท

2,465,200              บาท
องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

22,000,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 22,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,000,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 5,000,000              บาท
2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเมอืงพทัยาและพื้นทีเ่ชื่อมโยง 17,000,000             บาท

81,600,000             บาท
1. งบลงทนุ 81,600,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 81,600,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 81,600,000             บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 31,600,000             บาท
(1) ค่าศึกษาและวเิคราะหก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทนุในโครงการพฒันา
ท่าเทยีบเรอืรองรบัเรอืสาํราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) 
ที ่อ.เกาะสมยุ จ.สุราษฎรธ์าน ี1 ฉบบั 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่วผูป้ระสบภยัทางนํา้ (สทกจ.ระนอง)

กระทรวงคมนาคม
กรมเจา้ท่า
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและกจิกรรมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกบัเสน้ทางการท่องเที่ยว
ทางทะเล และชายฝัง่

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดก้ารท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ผ่านด่านทางน้ํา รอ้ยละ 5
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(2) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทเพือ่พฒันาท่าเรอืสาํราญขนาดใหญ่ 
(Cruise Terminal) และสาํรวจออกแบบท่าเรอืสาํราญขนาดใหญ่
บรเิวณชายฝัง่อนัดามนั กรงุเทพมหานคร 1 ฉบบั 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000            บาท

(3) ค่าศึกษาสาํรวจออกแบบ ท่าเรอืตน้ทาง (Home Port) สาํหรบัเรอืสาํราญ
ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บรเิวณอ่าวไทยตอนบน กรงุเทพมหานคร 
1 ฉบบั 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุท่าเทยีบเรอืเพือ่การท่องเทีย่วและบรหิารจดัการ
ภายในท่าเทยีบเรอืเพือ่ความปลอดภยัทีท่่าเทยีบเรอืทอ้งศาลา 
และท่าเทยีบเรอืหาดริ้น อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์าน ี2 แห่ง 34,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 170,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 68,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 68,000,000            บาท

(2) ค่าปรบัปรงุท่าเทยีบเรอืเพือ่การท่องเทีย่วและบรหิารจดัการ
ภายในท่าเทยีบเรอืเพือ่ความปลอดภยัทีท่่าเทยีบเรอืโดยสาร
และท่องเทีย่วปากคลองจหิลาด จ.กระบี ่1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมายที่ 3 : อนัดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีข้ึน

              4,970.4893

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อนัดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 
อยู่ในอนัดบั 33 ของโลก ในปี 2563

อนัดบั 33

แนวทางการดําเนินงานที่ 6 : ระบบนิเวศการท่องเที่ยว               4,970.4893
ตวัชี้วดัที่ 1 : ค่าคะแนนขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นความย ัง่ยนืสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental sustainability) ประเดน็ย่อยความย ัง่ยนืของการพฒันาอตุสาหกรรม
การเดนิทางและการท่องเที่ยว (Sustainability of travel and tourism industry 
development) มค่ีาคะแนน 4.5

คะแนน 4.5

ตวัชี้วดัที่ 2 : อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว 
(Safety and security) อยู่ในอนัดบั 1 ใน 94 ของโลก

อนัดบั 1 ใน 94
ของโลก

ตวัชี้วดัที่ 3 : อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการอบรมพนกังาน
ในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว (Extent of Staff Training) อยู่ในอบัดบั 1 ใน 40

อนัดบั 1 ใน 40

ตวัชี้วดัที่ 4 : จาํนวนนโยบายที่ไดม้าจากประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ่
จากการพฒันาระบบสารสนเทศไม่ตํา่กว่า

นโยบาย 2

ตวัชี้วดัที่ 5 : จาํนวนแหลง่ท่องเที่ยวไดร้บัการฟ้ืนฟู พฒันา แห่ง 50
1. กระทรวงกลาโหม                  29.6458

1.1 กองทพัอากาศ                  29.6458
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเขตทหาร                  29.6458
กิจกรรม การปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยวในเขตทหาร                  29.6458
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสถานที่ท่องเที่ยวของกองทพัอากาศไดร้บัการพฒันา แห่ง 2

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                 520.9415
2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                 166.0752
โครงการที่ 1 : โครงการเพือ่พฒันาระบบนิเวศการท่องเที่ยว                 166.0752
กิจกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนความหลากหลายดา้นการท่องเที่ยว                 166.0752
ตวัชี้วดักิจกรรม มาตรฐานความปลอดภยัดา้นการท่องเที่ยวที่มกีารนาํไปใชป้ฏบิตัิ มาตรฐาน 1

2.2 กรมการท่องเที่ยว                 312.0223
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งประสทิธภิาพดา้นการท่องเที่ยว                  27.4180
กิจกรรม พฒันาการบรหิารจดัการดา้นการท่องเที่ยว                  27.4180
ตวัชี้วดักิจกรรม บุคลากรดา้นการท่องเที่ยวและภาคีเครอืข่าย
ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ

คน 3,500

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร                   3.1490
กิจกรรม ส่งเสรมิ  พฒันา ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิารท่องเที่ยว                   3.1490
ตวัชี้วดักิจกรรม แบบมาตรฐานสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว
เพือ่รองรบัคนท ัง้มวล

แบบ 15

เป้าหมาย งบประมาณ

539



หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน
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โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอาํนวย
ความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

                281.4553

กิจกรรม พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้รกิารนกัท่องเที่ยว                 281.4553
ตวัชี้วดักิจกรรม ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวในดา้นการอาํนวยความสะดวก รอ้ยละ 80

2.3 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื 
(องคก์ารมหาชน)

                 42.8440

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
และทุนทางภมูปิญัญาและวฒันธรรมเพือ่การท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื

                  4.0000

กิจกรรม บรหิารจดัการแหลง่ท่องเที่ยวบนพื้นฐานอตัลกัษณข์องแหลง่ท่องเที่ยว
ตามขดีความสามารถในการรองรบันกัท่องเที่ยว (Carrying Capacity)

                  4.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ชมุชนที่ไดร้บัการส่งเสรมิการบรหิารจดัการ
ตามขดีความสามารถในการรองรบันกัท่องเที่ยว

แห่ง 4

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาและบูรณาการกลไกเครอืข่ายการบรหิารจดัการ
ที่สามารถขบัเคลือ่นการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนืไดอ้ย่างมเีอกภาพ

                 20.8440

กิจกรรม พฒันาเครอืข่าย อพท.นอ้ย                   5.4989
ตวัชี้วดักิจกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ในการบรหิารจดัการแหลง่ท่องเที่ยว

แหลง่ 11

กิจกรรม พฒันามาตรฐานสนิคา้และบรกิารเพือ่สรา้งโอกาสการแข่งขนั
ทางการตลาดอย่างมสี่วนร่วม

                 15.3451

ตวัชี้วดักิจกรรม บรกิารและผลติภณัฑท์ี่มอีตัลกัษณท์างการท่องเที่ยวเชงิอาหาร ชมุชน 2
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิการใหบ้รกิารดา้นองคค์วามรู ้
เพือ่การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื

                  6.0000

กิจกรรม เผยแพร่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งการรบัรูแ้นวทาง
การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื

                  3.5000

ตวัชี้วดักิจกรรม เผยแพร่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งการรบัรูแ้นวทาง
การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื

เรื่อง 3

กิจกรรม พฒันาความร่วมมอืและสรา้งภาคีเครอืข่ายการจดัการท่องเที่ยว
อย่างย ัง่ยนืในระดบัชาติและนานาชาติ

                  2.5000

ตวัชี้วดักิจกรรม เครอืข่ายระดบัชาติและนานาชาติในการดาํเนินกิจกรรม
ดา้นการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื

องคก์ร 4

โครงการที่ 4 : โครงการพฒันาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศนก์ารท่องเที่ยว                  12.0000
กิจกรรม พฒันาและฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพือ่คนท ัง้มวล                  12.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาอารยสถาปตัยใ์นพื้นที่พเิศษ แห่ง 2

3. กระทรวงคมนาคม              1,164.5206
3.1 กรมทางหลวงชนบท              1,164.5206
โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเที่ยว              1,164.5206
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เป้าหมาย งบประมาณ

กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยว              1,164.5206
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 282.522
ตวัชี้วดักิจกรรม ทางและสะพานไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 15
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  51.7519
4.1 กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                  51.7519
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์                  51.7519
กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์                  51.7519
ตวัชี้วดักิจกรรม เพิม่ศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ แห่ง 6
ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนและนกัท่องเที่ยวมคีวามเชื่อม ัน่
ต่อการใหบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ ์ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

5. กระทรวงมหาดไทย                 436.2956
5.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 436.2956
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยว                 436.2956
กิจกรรม ก่อสรา้งและพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยว                 436.2956
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยวไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน แห่ง 21
ตวัชี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคุีณภาพ
และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100

6. กระทรวงแรงงาน                  21.8320
6.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  21.8320
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นการท่องเที่ยวและบรกิาร                  21.8320
กิจกรรม พฒันาทกัษะกาํลงัแรงงานดา้นท่องเที่ยวและบรกิาร                  21.8320
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันาทกัษะกาํลงัแรงงานดา้นท่องเที่ยว
และบรกิารไดต้ามเป้าหมาย

คน 6,320

7. รฐัวสิาหกิจ              2,745.5019
7.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย              2,745.5019
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัภาพลกัษณก์ารท่องเที่ยวไทยสูค่วามเป็นคุณภาพ              2,745.5019
กิจกรรม ส่งเสรมิตลาดต่างประเทศ              1,630.7859
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนการรบัรูป้ระเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ลา้นคน-คร ัง้ 1,000
ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ลา้นบาท 3,035.0000
กิจกรรม ส่งเสรมิตลาดในประเทศ              1,114.7160
ตวัชี้วดักิจกรรม  จาํนวนการรบัรูแ้คมเปญการสือ่สารส่งเสรมิการท่องเที่ยว
โดย ททท. ของคนไทย

ลา้นคน-คร ัง้ 180

ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ลา้นบาท 1,605.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

แนวทางการดาํเนินงานที่ 6 : ระบบนิเวศการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดัที่ 5 : จาํนวนแหล่งท่องเที่ยวไดร้บัการฟ้ืนฟ ูพฒันา 50 แห่ง

29,645,800             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 29,645,800             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 29,645,800             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรงุ และพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วในเขตทหาร 29,645,800             บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
โครงการ : โครงการเพื่อพฒันาระบบนิเวศการท่องเที่ยว            166,075,200 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 166,075,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารพฒันาการท่องเทีย่วภายในเขตพฒันาการท่องเทีย่ว 14,943,400             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการอาํนวยการแกไ้ขปญัหานกัท่องเทีย่วถกูหลอกลวงและช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่ว 63,645,500             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธแ์ละเตอืนภยัดา้นการท่องเทีย่ว 4,200,000              บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการประสานความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานเพือ่แกไ้ขปญัหานกัท่องเทีย่ว 6,660,400              บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํมาตรฐานดา้นความปลอดภยัการท่องเทีย่วของไทย 3,213,000              บาท
6) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัรวบรวมขอ้มลูสถติแิละรายไดด้า้นการท่องเทีย่ว 37,606,700             บาท
7) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและจดัทาํบญัชปีระชาชาตดิา้นการท่องเทีย่ว 21,818,300             บาท

5,971,000              บาท
2,566,900              บาท
5,450,000              บาท

เป้าหมายที่ 3 : อนัดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อนัดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอนัดบั 33 ของโลก ในปี 2563

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ค่าคะแนนขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นความยัง่ยืนสิ่งแวดลอ้ม (Environmental sustainability) 
ประเด็นย่อยความยัง่ยืนของการพฒันาอตุสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว (Sustainability of travel and tourism industry
development) มีค่าคะแนน 4.5
ตวัช้ีวดัที่ 2 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว (Safety and security) 
อยู่ในอนัดบั 1 ใน 94 ของโลก
ตวัช้ีวดัที่ 3 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการอบรมพนกังานในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว (Extent of Staff Training) 
อยู่ในอบัดบั 1 ใน 40

กระทรวงกลาโหม
กองทพัอากาศ
โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเขตทหาร

ตวัช้ีวดัที่ 4 : จาํนวนนโยบายที่ไดม้าจากประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่จากการพฒันาระบบสารสนเทศไม่ตํา่กว่า 2 นโยบาย

และชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย
จากการท่องเทีย่ว
ประเดน็การท่องเทีย่ว (พ.ศ. 2561 - 2580)
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กรมการท่องเที่ยว
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งประสทิธิภาพดา้นการท่องเที่ยว              27,418,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 27,418,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและการสรา้งมลูค่า (Value) เครือ่งหมายมาตรฐาน
การท่องเทีย่วไทย 12,500,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครอืข่ายมาตรฐานสนิคา้และบรกิารการท่องเทีย่วไทย 1,943,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเพือ่ยกระดบัผูป้ระกอบการ
และชมุชนดา้นสนิคา้และบรกิารท่องเทีย่ว 5,000,000              บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาสนิคา้และบรกิารเพือ่สรา้งความหลากหลาย
ดา้นการท่องเทีย่ว 3,975,000              บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมสรา้งเสรมิสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพ
ดา้นภาษาต่างประเทศใหแ้ก่มคัคเุทศกแ์ละบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 4,000,000              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพสนิคา้และบรกิาร               3,149,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 3,149,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาออกแบบสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเทีย่ว
เพือ่รองรบัคนท ัง้มวล (Tourism for All) 3,149,000              บาท

           281,455,300 บาท
1. งบดาํเนินงาน 200,001,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 200,001,000           บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 71,979,100             บาท
(2) ค่าจา้งพนกังานช่วยเหลอืตาํรวจท่องเทีย่ว 61,140,000             บาท
(3) ค่าบาํรงุรกัษากลอ้ง CCTV 6,032,200              บาท
(4) ค่าบาํรงุรกัษาเรอืเรว็ตรวจการณ์ 7,000,600              บาท
(5) ค่าบาํรงุรกัษารถ Segway 779,000                บาท
(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 53,070,100             บาท

2. งบลงทนุ 20,900,000             บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,900,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 20,900,000             บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 20,900,000             บาท

(1) รถยนตป์ฏบิตักิารเคลือ่นทีแ่บบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ 
ไม่ตํา่กวา่ 2,700 ซซี ีศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 
5 ธนัวาคม 2550 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 2 คนั 20,900,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 60,554,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการบูรณาการระบบบรกิารรบัแจง้เหตนุกัท่องเทีย่ว 
1155 และศูนยป์ระสานงานแกไ้ขปญัหานกัท่องเทีย่วแบบรวมศูนย์ 21,200,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการอาํนวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวฒันธรรม 6,694,900              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว
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3) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการอาํนวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วในช่วงท่องเทีย่วทะเลไทย 2 สมทุร 26,982,500             บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการอาํนวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วในช่วงฤดูหนาว 5,676,900              บาท

องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

4,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 4,000,000              บาท

20,844,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 20,844,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,844,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 20,844,000             บาท

6,000,000              บาท
เงนินอกงบประมาณ                 529,000  บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท
เงนินอกงบประมาณ                 529,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท
เงนินอกงบประมาณ                 529,000 บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 6,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 529,000                บาท
12,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,000,000             บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 12,000,000             บาท

1,164,520,600         บาท
1. งบลงทนุ 1,164,520,600         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,164,520,600         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,164,520,600         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 891,408,800           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 6 รายการ (รวม 5.945 หน่วย) 38,702,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศนก์ารท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และทนุทางภมูิปญัญา
และวฒันธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน

โครงการ : โครงการพฒันาและบูรณาการกลไกเครอืข่ายการบรหิารจดัการที่สามารถขบัเคลื่อน
การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนไดอ้ย่างมีเอกภาพ

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใหบ้รกิารดา้นองคค์วามรูเ้พื่อการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว
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(2) ถนนสายศูนยร์าชการใหม่อาํเภออู่ทอง - อ่างเก็บนํา้เขาพระ อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบรุ ี1.590 กม. 17,000,000             บาท
(3) ถนนสาย บ.หาดสาํราญ - ตะเสะ อ.หาดสาํราญ จ.ตรงั 5.100 กม. 33,200,000             บาท
(4) ถนนสายแยก ทล.4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 
2.765 กม. 22,000,000             บาท
(5) ถนนสาย สต.3018 แยก ทล.416 - บ.ตนัหยงละไน ้อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 
2.950 กม. 17,500,000             บาท
(6) ถนนสาย บ.หนองบวั - บ.เขากะโหลก อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์
2.979 กม. 34,860,000             บาท
(7) ถนนสายกองบนิ 53 - บ.คลองวาฬ อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์
1.077 กม. 18,934,000             บาท
(8) ถนนสายทางเขา้บ่อนํา้รอ้นพรร ัง้ อ.เมอืง จ.ระนอง 1.800 กม. 13,500,000             บาท

(9) ถนนสาย บ.สระนอ้ย - บ.ปากนํา้ปราณ อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์
10.011 กม. 31,659,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,488,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,603,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,225,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,659,200            บาท

(10) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค ์(ตอนที ่2) 
อ.วงันํา้เขยีว, ปากช่อง จ.นครราชสมีา (พรอ้มทางจกัรยาน) 54.000 กม. 148,327,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 349,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 80,262,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,411,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 148,327,000           บาท

(11) ถนนสาย รย.1001 แยก ทล.3 - เลยีบหาดแม่ราํพงึ อ.เมอืง จ.ระยอง 
6.938 กม. 47,593,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,024,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,431,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,593,000            บาท

(12) ถนนสายแยก ทล.107 - ดอยผา้ห่มปก อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 7.000 กม. 18,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,900,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,500,000            บาท
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(13) ถนนสายแยก ทล.4 - นํา้ตกเกา้ช ัน้ อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 6.200 กม. 29,920,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,480,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,560,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,920,000            บาท

(14) ถนนเลยีบชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยขนอม - สชิล - ท่าศาลา อ.ขนอม, 
สชิล จ.นครศรธีรรมราช 9.900 กม. 15,720,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,700,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,980,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,720,000            บาท

(15) ถนนสายแยก ทล.36 - บ.บงึ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี6.000 กม. 52,240,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,340,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,100,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,240,000            บาท

(16) ถนนสายแยก ทล.4198 - เทศบาลปากนํา้หลงัสวน อ.ทุ่งตะโก, 
หลงัสวน จ.ชมุพร 23.589 กม. 42,149,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 195,478,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 49,480,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,149,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 103,849,000           บาท

(17) ถนนสาย บ.ใต ้- หาดริ้น อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์าน ี5.140 กม. 21,690,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 174,198,800           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,800,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,690,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 113,708,800           บาท

(18) ถนนสายแยก ทล.4001 - บ.โพธิ์แบะ อ.เมอืง จ.ชมุพร 24.569 กม. 45,010,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 180,780,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 52,540,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,010,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 83,230,000            บาท

(19) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พมิาย อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 12.217 กม. 15,290,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,588,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,899,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,290,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 47,399,000            บาท
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(20) ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบรุ ี19.406 กม. 28,460,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,245,100           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,032,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,460,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 50,753,100            บาท

(21) ถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สงักาอู ้อ.เกาะลนัตา จ.กระบี ่21.698 กม. 50,360,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 112,768,200           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,360,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 286,871,800           บาท

(22) ถนนสายเฉลมิบูรพาชลทติ ตอนแยกวดัคลองปูน - สะพานประแสสนิ 
อ.แกลง จ.ระยอง 5.033 กม. 37,939,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,190,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,760,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,939,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,491,000            บาท

(23) ถนนสาย อน.4004 แยก ทล.3282 - บ.ใหม่ร่มเยน็ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธาน ี
10.215 กม. 16,007,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,405,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,424,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,007,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,974,000            บาท

(24) ถนนสายแยก ทล.3168 - บ.บ่อนอก อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์
7.424 กม. 46,574,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,955,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 46,574,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,381,000              บาท

(25) ถนนสายแยก ทล.4003 (กม.ที ่14+350) - บ.ทอ้งเกรง็ อ.สว,ี 
ทุ่งตะโก จ.ชมุพร 9.085 กม. 13,555,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 67,775,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,555,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,110,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,110,000            บาท
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(26) ถนนสายแยก ทล.4002 (กม.ที ่13+100) - บ.แหลมสนัต ิอ.หลงัสวน, 
ละแม จ.ชมุพร 19.891 กม. 34,719,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 173,598,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,719,600            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 69,439,200            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 69,439,200            บาท

1.1.1.2 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 129,700,000           บาท
(1) ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,000,000              บาท

(2) ถนนสาย สนัตนิคร - บ.นํา้โจน อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(3) ถนนสาย กยุบรุ ี- ทุ่งนอ้ย อ.กยุบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 21,200,000             บาท
(4) ถนนสาย หาดวนกร อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(5) ถนนสาย หนองหอย - ทบัใต ้อ.ปราณบรุ,ี หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์
1 แห่ง 18,000,000             บาท
(6) ถนนสายแยก ทช.กจ.4004 - ถํา้เขาอโีก ้อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 16,000,000             บาท
(7) ถนนสายแยก ทช.สส.2021 - หาดเจา้สาํราญ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 17,000,000             บาท
(8) ถนนสายแยก ทช.รน.1016 - ทช.รน.1006 อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 1 แห่ง 16,500,000             บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 3,000,000              บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย) 3,000,000              บาท

1.1.1.4 ค่าควบคมุงาน 14,454,000             บาท
(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย) 14,454,000             บาท

1.1.1.5 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 89,457,800             บาท
(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิง่แวดลอ้มในข ัน้รายละเอยีด 
(EIA) เสน้ทางเชื่อมเกาะลนัตา ตาํบลเกาะกลาง - 
ตาํบลเกาะลนัตานอ้ย อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ 29,900,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิง่แวดลอ้มในข ัน้
รายละเอยีด (EIA) ก่อสรา้งสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา ตาํบลเกาะใหญ่ 
อาํเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา - ตาํบลจองถนน อาํเภอเขาชยัสน 
จงัหวดัพทัลงุ 27,500,000             บาท
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(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - 
บ.ท่ามะปรางค ์(ตอนที ่2) อ.วงันํา้เขยีว, ปากช่อง จ.นครราชสมีา 
(พรอ้มทางจกัรยาน) 4,690,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,036,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,252,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,093,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,690,800              บาท

(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สงักาอู ้
อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ 4,167,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,505,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,101,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,167,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,237,000              บาท

(5) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบเสน้ทางท่องเทีย่วเลยีบชายฝัง่ทะเล
ภาคใต ้(Thailand Riviera) ช่วงจงัหวดัสมทุรปราการ - 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 10,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,800,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,200,000            บาท

(6) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบเสน้ทางท่องเทีย่วเลยีบชายฝัง่
ทะเลภาคใต ้(Thailand Riviera) ดา้นตะวนัตก (ตะนาวศร)ี 12,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,400,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 49,600,000            บาท

1.1.1.6 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 36,500,000             บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 36,500,000             บาท

51,751,900             บาท
1. งบลงทนุ 51,751,900             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 51,751,900             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 51,751,900             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,461,900             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,804,700             บาท
ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์
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(2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว
อทุยานแห่งชาตนิํา้ตกพลิ้ว จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 18,657,200             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,290,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,290,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

436,295,600           บาท
1. งบลงทนุ 436,295,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 436,295,600           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 436,295,600           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 436,295,600           บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะพยาม  อาํเภอเมอืงระนอง 
จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 14,440,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,440,000            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,300,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,700,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,440,000            บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อาํเภอเกาะลนัตา  
จงัหวดักระบี ่ระยะที ่2 1 แห่ง 4,804,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 137,592,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,932,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,149,900            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,804,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 82,706,000            บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะพะโตะ๊ อาํเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 31,037,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 72,632,800            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,876,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,719,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,037,600            บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผงัเมือง
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
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(4) โครงการพฒันาพื้นทีพ่รอ้มปรบัปรงุภมูทิศันร์มิพรเุฉวง ตาํบลบ่อผดุ 
อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 35,803,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 131,630,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,460,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,865,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,803,400            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,501,400            บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชมุชนคลองแดน อาํเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 15,074,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,358,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,994,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,290,300            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,074,100            บาท

(6) โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วหนองหาร เทศบาลตาํบลท่าแร่ 
อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 8,277,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,637,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,011,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,277,300              บาท

(7) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันเ์ขาชจีรรย ์จงัหวดัชลบรุ ีระยะที ่2 1 แห่ง 19,448,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,448,400            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,551,600            บาท

(8) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเพือ่การท่องเทีย่วชมุชนสอยดาว 
อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 23,842,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,842,100            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,157,900            บาท

(9) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะบรเิวณชายหาดปราณบรุ ีอาํเภอปราณบรุี
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ระยะที ่3 1 แห่ง 40,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,400,000            บาท
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(10) โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วนํา้พรุอ้นและปรบัปรงุสวนสาธารณะ
รกัษะวารนิ จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 23,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,200,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,800,000            บาท

(11) โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่วนครสามธรรม 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 19,568,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 85,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,568,600            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,431,400            บาท

(12) โครงการพฒันาพื้นทีพ่รอ้มปรบัปรงุภมูทิศันท์ะเลแหวกเกาะพทิกัษ์
ชมุชนบางนํา้จดื อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 20,300,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,700,000            บาท

(13) โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว ชมุชนตาํบลตนัหยงโป 
ตามโครงการศึกษาออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชมุชนชายแดนเกาะหลเีป๊ะ 
จงัหวดัสตูล 1 แห่ง 20,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,900,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,100,000            บาท

(14) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อาํเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบี ่ระยะที ่3 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000            บาท

(15) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเพือ่การท่องเทีย่วชมุชนสอยดาว 
จงัหวดัจนัทบรุ ีระยะที ่2 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000            บาท
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(16) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงอ่าวนาง ระยะที ่2 (ปรบัปรงุถนน
พรอ้มภมูทิศันส์ายป่ายางและสายนาไทย) อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 29,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000            บาท

(17) โครงการปรบัปรงุพื้นทีช่มุชนปากบารา อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล 1 แห่ง 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000            บาท

(18) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเชยีงแสน อาํเภอเชยีงแสน 
จงัหวดัเชยีงราย ระยะที ่3 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000            บาท

(19) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันส์าธารณูปโภคพื้นฐาน และภมูทิศันช์มุชน
หลงัสวนและปากนํา้หลงัสวน จงัหวดัชมุพร (ตามผลการศึกษาโครงการ
พฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงหลงัสวนและชมุชนปากนํา้หลงัสวน) 1 แห่ง 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000            บาท

(20) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะพะโตะ๊ อาํเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร 
ระยะที ่2 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท

(21) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณชมุชนธาตนุอ้ย ตาํบลหลกัชา้ง 
อาํเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท
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กระทรวงแรงงาน
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นการท่องเที่ยว
และบรกิาร              21,832,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 552,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 552,000                บาท
1) เงนิอดุหนุนเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชพี 552,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 21,280,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะกาํลงัแรงงานดา้นท่องเทีย่วและบรกิาร 21,280,000             บาท

รฐัวสิาหกจิ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่ความเป็นคณุภาพ 2,745,501,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,745,501,900         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,745,501,900         บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 231,381,700           บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดและกระตุน้การใชจ่้ายนกัท่องเทีย่ว
เพือ่พกัผ่อนท ัว่ไป กลุม่ตลาดกลาง-บน 440,861,700           บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว
สู่ความเป็นคณุภาพผ่านวถิไีทย 547,504,300           บาท
4) ค่าใชจ่้ายการกระตุน้ในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วไทย 443,953,800           บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคลงัขอ้มลู 62,086,400             บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่นยิมความหรูหรา 111,310,600           บาท
7) ค่าใชจ่้ายในการกระจายพื้นทีแ่ละช่วงเวลาการท่องเทีย่ว 232,040,000           บาท
8) ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่ความสนใจพเิศษ 98,306,400             บาท
9) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วช่วงนอกฤดูกาล 74,715,400             บาท
10) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการ The Michelin Guide Thailand 25,200,000             บาท
11) ค่าใชจ่้ายในการสือ่สารสรา้งกระแสท่องเทีย่วและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม 274,582,200           บาท
12) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่การใชจ่้ายของนกัท่องเทีย่ว 164,140,000           บาท
13) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และประชาสมัพนัธผ่์านสือ่สารสนเทศ 39,419,400             บาท
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