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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

บาท บาท

บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

 ปี 2564

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) มศีกัยภาพและความสามารถ

ในการแขง่ขนัเพิม่ขึ้น

หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั  ปี 2563

- ตวัชี้วดั : SME ทีไ่ดร้บัการพฒันา มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

หรือมตีน้ทนุลดลง

รอ้ยละ 70 70

1) ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง วสิาหกจิขนาดย่อม และวสิาหกจิรายย่อย

2) ผูท้ีม่คีวามสนใจเริ่มตน้ประกอบธุรกจิ

      2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ท ัว่ประเทศ

      หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกันายกรฐัมนตรี 

1) สาํนกังานสง่เสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 10 กระทรวง 1 รฐัวสิาหกจิ 24 หน่วยงาน

ผลสมัฤทธิ์

90,157,400 91,624,200 

      เพือ่สง่เสริม สนบัสนุนใหว้สิาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

      ไดร้บัการพฒันาทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและขนาดของธุรกจิ รวมท ัง้พฒันาปจัจยัแวดลอ้ม

      ในการสง่เสริม SME ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นพลงัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศ

      2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:

ภารกจิสนับสนุน

เงนินอกงบประมาณ*

948,738,000 

240,000,000 

913,094,400                

200,000,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

1,472,933,900 1,210,000,000              

หน่วย : บาท



5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

 

   5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12  

        แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผนปฏรูิปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

         

 

 

ยุทธศาสตรช์าต ิ

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : การสรา้งความเขม้แขง็ 

ทางเศรษฐกจิ และแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

เป้าหมายที ่5 : วสิาหกจิขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมมบีทบาทต่อระบบเศรษฐกจิ 

เพิม่มากขึ้น 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย  

5.1 สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวม 

    ในประเทศของ SME ต่อผลติภณัฑ ์ 

    มวลรวมในประเทศท ัง้ประเทศ 

    เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 45  

    เมือ่สิ้นสุด แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : SME ไทยเตบิโต เขม้แขง็ แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล เพือ่เป็นพลงัสาํคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ  

และแผนปฏรูิปประเทศ 

 

แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าต ิ

ประเดน็ที ่8 : ผูป้ระกอบการ 

และวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อมยุคใหม ่

 

แผนปฏรูิปประเทศ 

ดา้นเศรษฐกจิ 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2.6 : การพฒันาผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

 

2



5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 

              งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                                               1,210.0000   ลา้นบาท 

              เงนินอกงบประมาณ*                               91.6242   ลา้นบาท 

              ภารกจิสนบัสนุน**                      913.0944   ลา้นบาท 

                  เงนินอกงบประมาณ*                                        200.0000  ลา้นบาท 

       หมายเหต ุ  * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย   

                   ** ภารกจิสนบัสนุน หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายสาํหรบักองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีนทีม่โีครงการ/กจิกรรมสนบัสนุนการขบัเคลือ่นเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

เป้าหมายของ

แผนงาน      

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังาน                

ส่งเสรมิวสิาหกจิ      

ขนาดกลาง       

และขนาดย่อม       

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

โครงการ

หน่วยงาน       

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 1 : SME ไทยเตบิโต เขม้แขง็ แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล เพือ่เป็นพลงัสาํคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ทีไ่ดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิได ้ไมน่อ้ยกวา่ 40,000 ลา้นบาท (ภายใน 3 ปี) 

 

 

 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ใหส้ามารถเตบิโตได ้  

(Early Stage) 

ตวัช้ีวดั 

1. เยาวชนมคีวามตระหนกัรูใ้นการประกอบธุรกจิ 3,000 ราย 

2. ผูท้ีอ่ยู่ในระยะเริ่มตน้ธุรกจิไดร้บัการพฒันาความรู ้การบ่มเพาะ                                                                                        

ในการเริ่มและสรา้งการเตบิโตใหก้บัธุรกจิ 5,500 ราย               

  

 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาวสิาหกจิรายย่อยใหป้ระกอบธุรกจิ       

อย่างมอือาชพี (Micro) 

ตวัช้ีวดั 

 1. วสิาหกิจรายย่อยไดร้บัการพฒันาทกัษะความรูใ้นการประกอบธุรกิจ               

   19,000 ราย                                                              

 

 

แนวทางที่ 1.3 : พฒันาวสิาหกจิขนาดย่อมใหก้า้วสู่ธุรกจิสมยัใหม่ 

(Small) 

ตวัช้ีวดั 

1. วสิาหกจิขนาดย่อมไดร้บัการพฒันาการประกอบธุรกจิสมยัใหม่       

   58,000 ราย                                                              

 

 

แนวทางที่ 1.4 : พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและวสิาหกจิ 

ทีม่ศีกัยภาพใหเ้ขา้สู่การแข่งขนัระดบัสากล                

(Medium & High Potential)  

ตวัช้ีวดั 

1. วสิาหกจิขนาดกลางไดร้บัการพฒันาการทาํธุรกจิในระดบัสากล   

   3,000 ราย                            

 

 

 

 

แนวทางที่ 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มในการส่งเสรมิ SME     

ใหเ้พยีงพอและมปีระสทิธิภาพมากขึ้น (Ecosystem) 

ตวัช้ีวดั 

1. ระบบการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                

   ไดร้บัการพฒันา 82 ศูนย ์/ ใหบ้รกิารแก่ SME 280,000 ราย                

    

 

 

 

โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชนในการประกอบธุรกจิ              
สาํนักนายกรฐัมนตร ี                                                                         
1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)          
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม                 
1. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)        
กระทรวงศึกษาธิการ                                                         
1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  

 

โครงการพฒันาวสิาหกจิสูธุ่รกจิสมยัใหม่                             
สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1.สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)  
กระทรวงพาณิชย ์
1. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)   
 

โครงการยกระดบัวิสาหกจิสูอ่งคก์รระดบัสากล           

กระทรวงพาณิชย ์
1. กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

โครงการสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม  
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ  

2. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

3. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ        

โครงการขยายการคา้การลงทนุสูส่ากล                        

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมการคา้ต่างประเทศ  

2. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  
 

โครงการพฒันาระบบการใหข้อ้มูลและบริการความช่วยเหลอืแก่ 

SME  

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)     

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ  

โครงการปรบัปรุงกฎหมายและการใหบ้รกิารของภาครฐั        

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

1. สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ       

   นวตักรรมแห่งชาต ิ 

กระทรวงยุติธรรม  

1. กรมบงัคบัดค ี
 

กองทนุสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถ            
ในการแข่งขนั      
1. โครงการพฒันาระบบการใหข้อ้มลู/บรกิาร SME 

2. โครงการปรบัปรุงกฎหมาย/การใหบ้รกิารของภาครฐั                                                           
 
 

 
 

 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

1.สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมพฒันาธุรกิจการคา้  

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม  

2. สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม  

รฐัวิสาหกจิ 

1.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ/ผลติภาพ  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน  

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

2. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพิ่มขดีความสามารถทางการตลาด                
กระทรวงพาณิชย ์                                                     
1. กรมพฒันาธุรกิจการคา้                                        
2. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการเริ่มตน้ธุรกจิ               
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม                
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ  
   นวตักรรม  
2. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ                 
3. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสรา้งและพฒันาวิสาหกจิในระยะเริ่มตน้  
สาํนักนายกรฐัมนตร ี                                                    
1. สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
2. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค(์องคก์ารมหาชน)    
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม                         
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ  
   นวตักรรม  
2. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)         
กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม                                    
1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการขยายโอกาสทางการตลาด  
กระทรวงพาณิชย ์
1. กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม             
แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั                                                   
1. โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้                                              

      

                                 

 

ภารกจิสนบัสนุน 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  330.9122 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ   12.5402 ลา้นบาท 

 

  

          

 

 

 

 

 

กองทนุสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม             
แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถ   
ในการแข่งขนั                                                   
1. โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ความเป็นมอือาชีพ               

2. โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร        

3. โครงการขยายโอกาสทางการตลาด                            

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย   66.3526 ลา้นบาท   
รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย   705.9997 ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ    12.0000 ลา้นบาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย   82.3577 ลา้นบาท  
รวมเงนินอกงบประมาณ   67.0840 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย    24.3778 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ      -       ลา้นบาท       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม             
แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถ   

ในการแข่งขนั                                                            
1. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลติภาพ                                 

2. โครงการเพิม่ขดีความสามารถทางการตลาด                                                                     

 

 

 

 

 
 

โครงการพฒันาเครอืข่ายผูป้ระกอบการ  
กระทรวงพาณิชย ์
1. กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาวิสาหกิจสูค่วามเป็นมืออาชีพ                                                                    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                                  
1. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์  
กระทรวงพาณิชย ์
1. กรมพฒันาธุรกจิการคา้  
กระทรวงแรงงาน 
1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน  
กระทรวงอตุสาหกรรม 
1. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม  
 

โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร                                                            
สาํนักนายกรฐัมนตร ี                                                        
1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)                                                                          
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                                           
1. กรมส่งเสรมิการเกษตร                                    
กระทรวงอตุสาหกรรม                                                   
1. สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 127.5908 ลา้นบาท                                  
รวมเงนินอกงบประมาณ   8.0000 ลา้นบาท 

              

รวมงบประมาณรายจา่ย  363.7969 ลา้นบาท                                  
รวมเงนินอกงบประมาณ 180.0000 ลา้นบาท 

              

รวมงบประมาณรายจา่ย 179.5181 ลา้นบาท                                  
รวมเงนินอกงบประมาณ   3.0000 ลา้นบาท 

              

รวมงบประมาณรายจา่ย 242.1886 ลา้นบาท                                  
รวมเงนินอกงบประมาณ   9.0000 ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 1,472.9339    26.4047       35.8732        867.2577       280.4644       1,210.0000   -262.9339 -17.85

สาํนักนายกรฐัมนตรี 51.5000       -            -              59.0013      -              59.0013    7.5013 14.57

1. สถาบนัคุณวุฒวิิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) -               -            -              3.4147       -              3.4147     3.4147 100.00

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ -                 -              -                3.4147         -                3.4147       3.4147 100.00

2. สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) 51.5000       -            -              55.5866      -              55.5866    4.0866 7.94

โครงการ : โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชนในการประกอบ

ธุรกจิ

3.0000           -              -                2.7284         -                2.7284       -0.2716 -9.05

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ -                 -              -                5.9902         -                5.9902       5.9902 100.00

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 5.0000           -              -                20.8452        -                20.8452      15.8452 316.90

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ธุรกจิสมยัใหม่ -                 -              -                13.0541        -                13.0541      13.0541 100.00

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 30.5000         -              -                -                -                -              -30.5000 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหข้อ้มลูและบรกิาร

ความช่วยเหลอืแก่ SME

13.0000         -              -                12.9687        -                12.9687      -0.0313 -0.24

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 946.3746      4.3054      28.2461      718.5384    -              751.0899   -195.2847 -20.64

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยั และ

นวตักรรม

142.0484      -            -              87.6876      -              87.6876    -54.3608 -38.27

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ 82.0484         -              -                71.5830        -                71.5830      -10.4654 -12.76

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการเริ่มตน้ธุรกจิ 60.0000         -              -                16.1046        -                16.1046      -43.8954 -73.16

2. กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 16.0525       4.3054      28.2461      -              -              32.5515    16.4990 102.78

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 16.0525         -              -                -                -                -              -16.0525 -100.00

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม -                 4.3054        28.2461        -                -                32.5515      32.5515 100.00

3. มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 2.4168        -            -              -              -              -            -2.4168 -100.00

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด 2.4168           -              -                -                -                -              -2.4168 -100.00

4. สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 13.6329       -            -              6.2363       -              6.2363     -7.3966 -54.26

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 13.6329         -              -                -                -                -              -13.6329 -100.00

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม -                 -              -                6.2363         -                6.2363       6.2363 100.00

5. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 527.0000      -            -              509.1145    -              509.1145   -17.8855 -3.39

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการเริ่มตน้ธุรกจิ 7.0000           -              -                11.0000        -                11.0000      4.0000 57.14

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 10.0000         -              -                -                -                -              -10.0000 -100.00

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลติภาพ 505.0000        -              -                490.6145      -                490.6145     -14.3855 -2.85

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม -                 -              -                2.5000         -                2.5000       2.5000 100.00

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหข้อ้มลูและบรกิาร

ความช่วยเหลอืแก่ SME

5.0000           -              -                5.0000         -                5.0000       - -

6. สาํนักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรมแห่งชาติ

9.9000        -            -              4.0285       -              4.0285     -5.8715 -59.31

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 9.9000           -              -                -                -                -              -9.9000 -100.00

โครงการ : โครงการปรบัปรุงกฎหมายและการใหบ้รกิารของ

ภาครฐั

-                 -              -                4.0285         -                4.0285       4.0285 100.00

7. สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 2.1240        -            -              2.3550       -              2.3550     0.2310 10.88

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 2.1240           -              -                2.3550         -                2.3550       0.2310 10.88

     หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

8. สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 233.2000      -            -              109.1165    -              109.1165   -124.0835 -53.21

โครงการ : โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชนในการประกอบ

ธุรกจิ

53.0000         -              -                43.2000        -                43.2000      -9.8000 -18.49

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ 80.2000         -              -                -                -                -              -80.2000 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการเริ่มตน้ธุรกจิ 100.0000        -              -                65.9165        -                65.9165      -34.0835 -34.08

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22.9889       16.1140    -              -              -              16.1140    -6.8749 -29.91

1. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 7.4450        6.6773      -              -              -              6.6773     -0.7677 -10.31

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ความเป็นมอือาชพี 7.4450           6.6773        -                -                -                6.6773       -0.7677 -10.31

2. กรมประมง 4.9499        -            -              -              -              -            -4.9499 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 4.9499           -              -                -                -                -              -4.9499 -100.00

3. กรมส่งเสรมิการเกษตร 10.5940       9.4367      -              -              -              9.4367     -1.1573 -10.92

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 10.5940         9.4367        -                -                -                9.4367       -1.1573 -10.92

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 52.1336       -            -              48.0355      -              48.0355    -4.0981 -7.86

1. สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 52.1336       -            -              48.0355      -              48.0355    -4.0981 -7.86

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ 52.1336         -              -                48.0355        -                48.0355      -4.0981 -7.86

กระทรวงพาณิชย์ 164.7352      -            -              10.3121      122.1937    132.5058   -32.2294 -19.56

1. กรมการคา้ต่างประเทศ -               -            -              -              2.8790       2.8790     2.8790 100.00

โครงการ : โครงการขยายการคา้การลงทุนสู่สากล -                 -              -                -                2.8790         2.8790       2.8790 100.00

2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 61.6285       -            -              -              44.8654      44.8654    -16.7631 -27.20

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ความเป็นมอือาชพี 5.9479           -              -                -                1.1154         1.1154       -4.8325 -81.25

โครงการ : โครงการพฒันาเครอืข่ายผูป้ระกอบการ -                 -              -                -                5.2500         5.2500       5.2500 100.00

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด 6.3079           -              -                -                4.5000         4.5000       -1.8079 -28.66

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 9.1082           -              -                -                3.5000         3.5000       -5.6082 -61.57

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถทางการตลาด 40.2645         -              -                -                29.5000        29.5000      -10.7645 -26.73

โครงการ : โครงการยกระดบัวสิาหกจิสู่องคก์รระดบัสากล -                 -              -                -                1.0000         1.0000       1.0000 100.00

3. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 74.2048       -            -              -              74.4493      74.4493    0.2445 0.33

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถทางการตลาด 32.2933         -              -                -                37.2584        37.2584      4.9651 15.38

โครงการ : โครงการขยายการคา้การลงทุนสู่สากล 41.9115         -              -                -                37.1909        37.1909      -4.7206 -11.26

4. สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน)

28.9019       -            -              10.3121      -              10.3121    -18.5898 -64.32

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ 28.9019         -              -                -                -                -              -28.9019 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ธุรกจิสมยัใหม่ -                 -              -                10.3121        -                10.3121      10.3121 100.00

กระทรวงยุติธรรม 3.3812        2.3806      -              -              -              2.3806     -1.0006 -29.59

1. กรมบงัคบัคดี 3.3812        2.3806      -              -              -              2.3806     -1.0006 -29.59

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ธุรกจิสมยัใหม่ 3.3812           -              -                -                -                -              -3.3812 -100.00

โครงการ : โครงการปรบัปรุงกฎหมายและการใหบ้รกิารของ

ภาครฐั

-                 2.3806        -                -                -                2.3806       2.3806 100.00

กระทรวงแรงงาน 42.1974       -            -              -              30.9385      30.9385    -11.2589 -26.68

1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 42.1974       -            -              -              30.9385      30.9385    -11.2589 -26.68

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ความเป็นมอือาชพี -                 -              -                -                5.6480         5.6480       5.6480 100.00

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลติภาพ 42.1974         -              -                -                25.2905        25.2905      -16.9069 -40.07

     หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

กระทรวงศึกษาธิการ 89.8399       -            -              -              62.9393      62.9393    -26.9006 -29.24

1. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 89.8399       -            -              -              62.9393      62.9393    -26.9006 -29.94

โครงการ : โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชนในการประกอบ

ธุรกจิ

89.8399         -              -                -                62.9393        62.9393      -26.9006 -29.94

กระทรวงสาธารณสุข -               3.6047      -              -              -              3.6047     3.6047 100.00

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก -               3.6047      -              -              -              3.6047     3.6047 100.00

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร -                 3.6047        -                -                -                3.6047       3.6047 100.00

กระทรวงอตุสาหกรรม 77.7831       -            -              29.7500      64.3929      94.1429    16.3598 21.03

1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม 11.5084       -            -              -              11.4802      11.4802    -0.0282 -0.25

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลติภาพ 11.5084         -              -                -                11.4802        11.4802      -0.0282 -0.25

2. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 66.2747       -            -              29.7500      47.8024      77.5524    11.2777 17.02

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ความเป็นมอือาชพี -                 -              -                -                9.8800         9.8800       9.8800 100.00

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 27.0000         -              -                29.7500        -                29.7500      2.7500 10.19

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลติภาพ 39.2747         -              -                -                37.9224        37.9224      -1.3523 -3.44

3. สาํนักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม -               -            -              -              5.1103       5.1103     5.1103 100.00

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร -                 -              -                -                3.0000         3.0000       3.0000 100.00

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร -                 -              -                -                2.1103         2.1103       2.1103 100.00

รฐัวิสาหกจิ 22.0000       -            7.6271       1.6204       -              9.2475     -12.7525 -57.97

1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 22.0000       -            7.6271       1.6204       -              9.2475     -12.7525 -57.97

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร -                 -              7.6271         1.6204         -                9.2475       9.2475 100.00

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 4.0000           -              -                -                -                -              -4.0000 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหข้อ้มลูและบรกิาร

ความช่วยเหลอื SME

18.0000         -              -                -                -                -              -18.0000 -100.00

     หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น       1,472.9339       1,210.0000 -262.9339 -17.85

เป้าหมายที่ 1 : SME ไทยเติบโต เขม้แข็ง แข่งขนัได ้

ในระดบัสากล เพื่อเป็นพลงัสาํคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ

      1,472.9339       1,210.0000 -262.9339 -17.85

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมูลค่า

ทางเศรษฐกจิได ้ไม่นอ้ยกว่า

ลา้นบาท

(ภายใน 3 ปี)

50,000 40,000 - -

แนวทางการดําเนินงาน 1.1 : พฒันาวิสาหกจิ

ในระยะเร่ิมตน้ใหส้ามารถเติบโตได ้(Early Stage)

        556.1238         330.9122 -225.2116 -40.50

ตวัช้ีวดัที่ 1 : เยาวชนมีความตระหนกัรูใ้นการประกอบธุรกจิ ราย 1,700 3,000 - -

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูท้ี่อยูใ่นระยะเร่ิมตน้ธุรกจิไดร้บัการพฒันา

ความรู ้การบ่มเพาะในการเร่ิม และสรา้งการเติบโต

ใหก้บัธุรกจิ

ราย 10,000 5,500 - -

โครงการท่ี 1 : โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชน

ในการประกอบธุรกจิ

        145.8399         108.8677 -36.9722 -25.35

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี            3.0000            2.7284 -0.2716 -9.05

1.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(องคก์ารมหาชน)

           3.0000            2.7284 -0.2716 -9.05

กจิกรรม การพฒันาเยาวชนสูก่ารเป็น

ผูป้ระกอบการดว้ยทกัษะการคดิเชงิออกแบบ

และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

           3.0000            2.7284 -0.2716 -9.05

ตวัชี้วดักิจกรรม : นกัเรียน นกัศึกษา ไดร้บัการเตรียมความ

พรอ้มสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่

คน 1,500 1,500 - -

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม          53.0000           43.2000 -9.8000 -18.49

2.1 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)          53.0000           43.2000 -9.8000 -18.49

กจิกรรม การพฒันามหาวทิยาลยัแห่งการประกอบการ          53.0000           43.2000 -9.8000 -18.49

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจเริ่มตน้ที่ไดร้บัการสนบัสนุน ทมี 200 200 - -

3. กระทรวงศึกษาธกิาร          89.8399           62.9393 -26.9006 -29.94

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา          89.8399           62.9393 -26.9006 -29.94

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนอาชวีศึกษา

ในการเป็นผูป้ระกอบการ

89.8399            62.9393             -26.9006 -29.94

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้รียนอาชีวศึกษาไดร้บัการพฒันา

ใหม้อีงคค์วามรูด้า้นธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ

ราย 6,900 1,000 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้รียนอาชีวศึกษาไดร้บัการบ่มเพาะ

เชิงลกึดา้นการออกแบบธุรกิจสรา้งสรรค์

ราย - 400 - -

7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

8



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

โครงการท่ี 2 : โครงการสรา้งและพฒันาวิสาหกจิ

ในระยะเร่ิมตน้

        243.2839         129.0234 -144.2605 -46.97

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                -              9.4049 9.4049 100.00

1.1 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน)                -              3.4147 3.4147 100.00

กจิกรรม ยกระดบัสมรรถนะกาํลงัคน

สูผู่ป้ระกอบการมอือาชพี (From Professional 

to MSME)

               -              3.4147 3.4147 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : บุคลากรในกลุม่วชิาชีพไดร้บั

การประเมนิสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวชิาชีพ

คน - 1,000 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : บุคลากรในกลุม่วชิาชีพไดร้บั

การพฒันาต่อยอดสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 

(From Professional to MSME)

ราย - 600 - -

1.2 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(องคก์ารมหาชน)

               -              5.9902 5.9902 100.00

กจิกรรม พฒันาทกัษะดา้นการคดิเชงิออกแบบธุรกจิ

สาํหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่

               -              5.9902 5.9902 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการรายใหมท่ีไ่ดร้บั

การพฒันาทกัษะดา้นการคิดเชิงออกแบบธุรกิจ

ราย - 200 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการรายใหมท่ีไ่ดร้บั

การบ่มเพาะเชิงลกึดา้นการออกแบบธุรกิจสรา้งสรรค์

ราย - 20 - -

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม         162.2484           71.5830 -90.6654 -55.88

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

 และนวตักรรม

         82.0484           71.5830 -10.4654 -12.76

กจิกรรม สนบัสนุนศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิและ

การถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัของ

สถาบนัอดุมศึกษา

         82.0484           71.5830 -10.4654 -12.76

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการที่เกิดขึ้นใหม ่

(Start up companies & Spin off companies)

ราย 75 75 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัศึกษา WIL ทีเ่ขา้

ปฏบิตัิงานในบริษทัธุรกิจในหน่วย UBI

คน 30 30 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูท้ี่ผา่นหลกัสูตรการพฒันา

ผูป้ระกอบการสูก่ระบวนการบ่มเพาะในระดบั

 Pre-Incubution

ราย - 900 - -

2.2 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)          80.2000                 -   -80.2000 -100.00

กจิกรรม เร่งสรา้งวสิาหกจิเริ่มตน้ดว้ยเทคโนโลยี

เชงิลกึ (DeepTech Startup Accelerator)

         55.2000                 -   -55.2000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจเริ่มตน้ที่ใชเ้ทคโนโลยเีชิงลกึ

(Deep Tech Startup) ที่ไดร้บัการบ่มเพาะ

ราย 20 - - -

กจิกรรม การพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้ช่วงเตบิโต

และการลงทนุ

         10.0000                 -   -10.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : บริษทัที่มศีกัยภาพดา้นการลงทุน ราย 10 - - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

กจิกรรม การสง่เสรมิวสิาหกจิเริ่มตน้สูต่ลาด

ต่างประเทศ (Go Global)

         15.0000                 -   -15.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจเริ่มตน้ที่ไดร้บัการสนบัสนุน

ออกสูต่ลาดต่างประเทศหรือไดร้บัการลงทุน

ราย 10 - - -

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม          52.1336           48.0355 -4.0981 -7.86

3.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั          52.1336           48.0355 -4.0981 -7.86

กจิกรรม สง่เสรมิและสนบัสนุนยกระดบั

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริ่มตน้ดา้นดจิทิลั 

(Digital Startup)

         52.1336           48.0355 -4.0981 -7.86

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน Digital Startup ไดร้บั

การสนบัสนุนและสามารถจดจดัต ัง้ธุรกิจ

ราย 20 80 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจดจิทิลัเริ่มตน้ 

(Digital Startup) สามารถขยายตลาดต่างประเทศ

ราย 3 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาผูป้ระกอบการจดจดัต ัง้

และขยายผล

ราย - 20 - -

4. กระทรวงพาณิชย์          28.9019                 -   -28.9019 -100.00

4.1 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบั

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

         28.9019                 -   -28.9019 -100.00

กจิกรรม การอบรม บม่เพาะเพือ่สรา้ง

ผูป้ระกอบการรายใหม่

         28.9019                 -   -28.9019 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่เขา้รบัการอบรม

ไมน่อ้ยกวา่

ราย 400 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละ 15  ของผูป้ระกอบการ

ที่ไดร้บัการอบรมตามโครงการ สามารถเชื่อมโยงเขา้สู่

การสง่เสริมดา้นการตลาด

ราย 60 - - -

โครงการท่ี 3 : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ในการเร่ิมตน้ธุรกจิ

        167.0000           93.0211 -73.9789 -44.30

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม         167.0000           93.0211 -73.9789 -44.30

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยั และนวตักรรม

         60.0000           16.1046 -43.8954 -73.16

กจิกรรม การสง่เสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกจิ

นวตักรรมรายใหมร่ะหว่างกจิการขนาดใหญ่และ

มหาวทิยาลยั (Business Brotherhood)

         60.0000           16.1046 -43.8954 -73.16

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจเริ่มตน้ที่ไดร้บั

การสนบัสนุนศกัยภาพดว้ยความร่วมมอืระหวา่ง

กิจการขนาดใหญ่และมหาวทิยาลยั

ราย 35 30 - -

1.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ            7.0000           11.0000 4.0000 57.14

กจิกรรม การบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยี            4.0000            8.0000 4.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการเทคโนโลยทีีไ่ดร้บั

การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยแีละนวตักรรม

กิจการ 20 40 - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

กจิกรรม ยกระดบัขดีความสามารถและพฒันา

นกัลงทนุเพือ่ธุรกจิและนวตักรรมใหม่

           3.0000            3.0000 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : นกัลงทุนไดร้บัการเสริมสรา้งความรู ้

และขดีความสามารถ

คน 25 25 - -

1.3 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)         100.0000           65.9165 -34.0835 -34.08

กจิกรรม ศูนยก์ลางวสิาหกจิเริ่มตน้ระดบัโลก 

(Global Hub)

         50.0000           33.4165 -16.5835 -33.17

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ทีไ่ดร้บัการพฒันา พื้นที่ 5 5 - -

กจิกรรม งาน Startup Thailand          50.0000           32.5000 -17.5000 -35.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมงาน Startup Thailand ราย 30,000 30,000 - -

แนวทางการดําเนินงาน 1.2 : พฒันาวิสาหกจิรายยอ่ย

ใหป้ระกอบธุรกจิอยา่งมืออาชีพ (Micro)

         42.6615           66.3526 23.6911 55.53

ตวัช้ีวดัที่ 1 : วิสาหกจิรายยอ่ยไดร้บัการพฒันา

ทกัษะความรูใ้นการประกอบธุรกจิ

ราย 23,000 19,000 - -

โครงการท่ี 1 : โครงการพฒันาวิสาหกจิสูค่วามเป็น

มืออาชีพ

         13.3929           23.3207 9.9278 74.13

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            7.4450            6.6773 -0.7677 -10.31

1.1 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์            7.4450            6.6773 -0.7677 -10.31

กจิกรรม การสนบัสนุนการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ 

การจดัทาํบญัชอีย่างงา่ย

           7.4450            6.6773 -0.7677 -10.31

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจชุมชนเป้าหมาย

ไดร้บัการสอนแนะการจดัทาํบญัชี

แห่ง 444 390 - -

2. กระทรวงพาณิชย์            5.9479            1.1154 -4.8325 -81.25

2.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้            5.9479            1.1154 -4.8325 -81.25

กจิกรรม สง่เสรมิ SME เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ            5.9479            1.1154 -4.8325 -81.25

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ

ราย 2,710 1,610 - -

3. กระทรวงแรงงาน                -              5.6480 5.6480 100.00

3.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                -              5.6480 5.6480 100.00

กจิกรรม พฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ

สมยัใหม่

               -              5.6480 5.6480 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ยกระดบัทกัษะการเป็นผูป้ระกอบ

กิจการสมยัใหมแ่ละหรือประกอบอาชีพอสิระ

คน - 900 - -

4. กระทรวงอตุสาหกรรม                -              9.8800 9.8800 100.00

4.1 กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม                -              9.8800 9.8800 100.00

กจิกรรม พฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการ

สูค่วามเป็นมอือาชพี

               -              9.8800 9.8800 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจและผูร้บับริการ

ที่ไดร้บัการพฒันา

กิจการ/คน - 80/600 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจไดร้บัการพฒันาใหม้ผีลติ

ภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

รอ้ยละ - 70 - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

11



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

โครงการท่ี 2 : โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน

สนิคา้และบริการ

         20.5439           33.2819 12.7380 62.00

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี            5.0000           20.8452 15.8452 316.90

1.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(องคก์ารมหาชน)

           5.0000           20.8452 15.8452 316.90

กจิกรรม สรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑช์มุชน

เชงิสรา้งสรรคส์ว่นภูมภิาค

           5.0000            4.2155 -0.7845 -15.69

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการชุมชุน และ SME 

ไดร้บัการบ่มเพาะเชิงลกึดา้นการพฒันาผลติภณัฑ/์

บรรจภุณัฑ ์และบริการ

ราย 200 180 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการชุมชน และ SME 

ไดร้บัการถา่ยทอดความรูท้างธุรกิจ กระบวนการคิด

เชิงออกแบบและเทคนิคงานฝีมอืช่าง

ราย 800 650 - -

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพผูผ้ลติงานฝีมอืและ

งานหตัถกรรมสูค่วามเป็นเลศิ (Grand Master)

               -              6.9714 6.9714 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : มาตรฐานงานฝึมอืและงาน

หตัถกรรมในแต่ละระดบั

ฉบบั - 1 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูผ้ลติงานฝีมอืและหตัถกรรม

ไดร้บัการวดัผลตามมาตรฐานงานฝีมอืและ

งานหตัถกรรมในแต่ละระดบั

ราย - 30 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนท ัว่ไปรบัรูถ้งึมาตรฐาน

งานฝีมอืและงานหตัถกรรม

ราย - 50,000 - -

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพวสิาหกจิรายย่อยในการ

พฒันาผลติภณัฑท์อ้งถิน่เชงิสรา้งสรรคสู์ส่ากล

               -              9.6583 9.6583 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่วสิาหกิจ/ผูป้ระกอบการชุมชน 

ที่ไดร้บัการฝึกอบรมและเขา้สูก่ระบวนการคดัเลอืก

ผลติภณัฑท์ี่มศีกัยภาพ

ราย - 100 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ที่ไดร้บัการพฒันา

สูผ่ลติภณัฑเ์ชิงสรา้งสรรคสู์ส่ากล

ราย - 10 - -

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          15.5439            9.4367 -6.1072 -39.29

2.1 กรมประมง            4.9499                 -   -4.9499 -100.00

กจิกรรม การพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้คุีณภาพ

มาตรฐาน

           4.9499                 -   -4.9499 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัองคค์วามรู ้

ดา้นเทคโนโลยอีุตสาหกรรมสตัวน์ํา้

ราย 200 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการมคีวามพรอ้มในการ

พฒันาศกัยภาพตามแผนพฒันาดา้นธุรกิจการตลาด

และแผนพฒันาดา้นเทคโนโลยอีุตสาหกรรมสตัวน์ํา้

ราย 20 - - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

12



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

2.2 กรมสง่เสรมิการเกษตร          10.5940            9.4367 -1.1573 -10.92

กจิกรรม พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั

สนิคา้เกษตรแปรรูป

         10.5940            9.4367 -1.1573 -10.92

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจชุมชนไดร้บัการพฒันา

ขดีความสามารถดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์

และคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตรแปรรูป

แห่ง 154 154 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของวสิาหกิจชุมชนสามารถ

สรา้งมลูค่าเพิม่จากวตัถดุบิทางการเกษตรใหเ้ป็นสนิคา้

เกษตรแปรรูปที่มคีณุภาพปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และ

วสิาหกิจชุมชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้นจากการพฒันา

ผลติภณัฑแ์ปรรูปวสิาหกิจชุมชน

รอ้ยละ 70 70 - -

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                -              3.0000 3.0000 100.00

3.1 สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม                -              3.0000 3.0000 100.00

กจิกรรม พฒันาวสิาหกจิรายย่อยใหป้ระกอบธุรกจิ

อย่างมอือาชพี

               -              3.0000 3.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการ SME 

ไดร้บัการสง่เสริมและพฒันาตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมเอส

ราย - 100 - -

โครงการท่ี 3 : โครงการพฒันาเครือข่ายผูป้ระกอบการ                -              5.2500 5.2500 100.00

1. กระทรวงพาณิชย์                -              5.2500 5.2500 100.00

1.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                -              5.2500 5.2500 100.00

กจิกรรม การสรา้งและพฒันาเครอืข่ายใหเ้ขม้แขง็                -              5.2500 5.2500 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ

ราย - 3,850 - -

โครงการท่ี 4 : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด            8.7247            4.5000 -4.2247 -48.42

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม            2.4168                 -   -2.4168 -100.00

1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม            2.4168                 -   -2.4168 -100.00

กจิกรรม พฒันาวสิาหกจิรายย่อยใหป้ระกอบธุรกจิ

อย่างมอือาชพี

           2.4168                 -   -2.4168 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการเขตภาคเหนือตอนลา่ง

ใชพ้าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์ป็นช่องทางการตลาดสมยัใหม่

ราย 20 - - -

2. กระทรวงพาณิชย์            6.3079            4.5000 -1.8079 -28.66

2.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้            6.3079            4.5000 -1.8079 -28.66

กจิกรรม สรา้งโอกาสทางการตลาด            6.3079            4.5000 -1.8079 -28.66

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ

ราย 3,300 2,520 - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

แนวทางการดําเนินงาน 1.3 : พฒันาวิสาหกจิขนาดยอ่ม

ใหก้า้วสูธุ่รกจิสมยัใหม่ (Small)

        782.3371         705.9997 -76.3374 -9.76

ตวัช้ีวดัที่ 1 : วิสาหกจิขนาดยอ่มไดร้บัการพฒันา

การประกอบธุรกจิสมยัใหม่

ราย 71,000 58,000 - -

โครงการท่ี 1 : โครงการพฒันาวิสาหกจิสูธุ่รกจิสมยัใหม่            3.3812           23.3662 19.9850 591.06

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                -             13.0541 13.0541 100.00

1.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(องคก์ารมหาชน)

               -             13.0541 13.0541 100.00

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพวสิาหกจิ สรา้งมลูค่าเพิม่

ธุรกจิดว้ยกระบวนการคดิเชงิออกแบบ

               -             13.0541 13.0541 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา

สูก่ารเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม ่ดว้ยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบ

ราย - 45 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : สนิคา้หรือบริการใหม ่แบรนดใ์หม่

ทไีดร้บัการพฒันา

ราย - 20 - -

    2. กระทรวงพาณิชย์                -             10.3121 10.3121 100.00

2.1 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบั

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

               -             10.3121 10.3121 100.00

กจิกรรม พฒันาองคค์วามรูผู้ป้ระกอบการ

ใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลง

ของโลกยุคใหม่

               -             10.3121 10.3121 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัความรู ้

ในการอบรมพฒันาตามโครงการ

ราย - 200 - -

3. กระทรวงยุตธิรรม            3.3812                 -   -3.3812 -100.00

3.1 กรมบงัคบัคดี            3.3812                 -   -3.3812 -100.00

กจิกรรม การฝึกปฏบิตักิาร (Workshop) 

ในการทาํแผนฟ้ืนฟูกจิการ

           3.3812                 -   -3.3812 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนการสรา้งการรบัรูใ้หเ้เก่

ชุมชนและสงัคม ไมน่อ้ยกวา่

ราย 2,000 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้

ความเขา้ใจเรื่องแผนการฟ้ืนฟูกิจการ

รอ้ยละ 80 - - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

โครงการท่ี 2 : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน

สนิคา้และบริการ

        108.4176           50.5675 -57.8501 -53.36

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี          30.5000                 -   -30.5000 -100.00

1.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(องคก์ารมหาชน)

         30.5000                 -   -30.5000 -100.00

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ

เพือ่การปรบัตวัทางธุรกจิดว้ยกระบวนการคดิ

เชงิสรา้งสรรค ์(Micro Business 

Transformation)

         30.5000                 -   -30.5000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ไดร้บัองคค์วามรูด้า้น

การพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑห์รือบริการ 

และการประกอบธุรกิจสมยัใหมไ่มน่อ้ยกวา่

คน 3,000 - - -

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม          41.8094            2.3550 -39.4544 -94.37

2.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร          16.0525                 -   -16.0525 -100.00

กจิกรรม เพิม่คุณภาพผลติภณัฑใ์หแ้ก่

ผูป้ระกอบการ SMEs

         16.0525                 -   -16.0525 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถ

ในการแขง่ขนั

ราย 230 - - -

2.2 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ          13.6329                 -   -13.6329 -100.00

กจิกรรม พฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยี

มาตรวทิยา

         13.6329                 -   -13.6329 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

ราย 200 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานประกอบการที่เขา้ร่วม

โครงการ

ราย 20 -    - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนวตักรรมตน้แบบ ชุด 5 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครัง้ของการจดัสมัมนา

ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหผู้ป้ระกอบการ

คร ัง้ 2 - - -

2.3 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ          10.0000                 -   -10.0000 -100.00

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันา

ผลติภณัฑฮ์าลาลของภาคอตุสาหกรรมไทย

         10.0000                 -   -10.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑใ์หมท่ี่มคีวามพรอ้ม

ในการขอการรบัรองมาตรฐานฮาลาล

ผลติภณัฑ์ 20 - - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

2.4 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

           2.1240            2.3550 0.2310 10.88

กจิกรรม การยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของ SME ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี

           2.1240            2.3550 0.2310 10.88

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถ

ในการแขง่ขนั

ราย 50    50    - -

3. กระทรวงพาณิชย์            9.1082            3.5000 -5.6082 -61.57

3.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้            9.1082            3.5000 -5.6082 -61.57

กจิกรรม สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนั

ใหธุ้รกจิ SME

           9.1082            3.5000 -5.6082 -61.57

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ

ราย 4,940 700 - -

4. กระทรวงสาธารณสุข                -              3.6047 3.6047 100.00

4.1 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                -              3.6047 3.6047 100.00

กจิกรรม การสง่เสรมิ พฒันาและยกระดบั

ผูป้ระกอบการผลติภณัฑส์มนุไพร

               -              3.6047 3.6047 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการผลติภณัฑส์มนุไพร

ไดร้บัการอบรมพฒันาศกัยภาพ

ราย - 500 - -

5. กระทรวงอตุสาหกรรม          27.0000           31.8603 4.8603 18.00

5.1 กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม          27.0000           29.7500 2.7500 10.19

กจิกรรม สง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันา

คุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

         27.0000           29.7500 2.7500 10.19

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจและผูร้บับริการ

ที่ไดร้บัการพฒันา

กิจการ/คน 100/1,600 100/1,800 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจไดร้บัการพฒันา

ใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70 70 -

5.2 สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม                -              2.1103 2.1103 100.00

กจิกรรม พฒันาวสิาหกจิขนาดย่อมสูผู่ป้ระกอบการ

ยุคใหม่

               -              2.1103 2.1103 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการ SME 

ไดร้บัการสง่เสริมและพฒันาดา้นการมาตรฐาน

ราย - 50

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

6. รฐัวสิาหกจิ                -              9.2475 9.2475 100.00

6.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

               -              9.2475 9.2475 100.00

กจิกรรม เสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรกิาร

ดา้นบรรจภุณัฑอ์ย่างครบวงจร เพือ่ยกระดบั

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

               -              9.2475 9.2475 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถ

ในการแขง่ขนั

ราย - 30 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการไดร้บัการ

ถา่ยทอดความรูด้า้นบรรจภุณัฑ์

ราย - 300 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้บับริการ

ใหค้าํปรึกษาและออกแบบบรรจภุณัฑ์

รอ้ยละ - 90 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาการดาํเนินงาน

เป็นไปตามแผนการปฏบิตังิานประจาํปี

รอ้ยละ - 85 - -

โครงการท่ี 3 : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ/ผลิตภาพ         597.9805         565.3076 -32.6729 -5.46

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม         505.0000         490.6145 -14.3855 -2.85

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ         505.0000         490.6145 -14.3855 -2.85

กจิกรรม สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม (Innovation and Technology

 Assistance Program : ITAP)

        499.0000         478.6145 -20.3855 -4.09

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการของผูป้ระกอบการ

ที่ไดร้บัการยกระดบัเทคโนโลยี

โครงการ 1,200 1,150 - -

กจิกรรม สนบัสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัมาตรฐาน

กระบวนการผลติ และการบรกิาร

Capability Maturity Model Integration

(CMMI)

           6.0000           12.0000 6.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ

สง่เสริมใหไ้ดร้บัมาตรฐาน Capability Maturity 

Model Integration (CMMI)

ราย 6 12 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่ผ่านการประเมนิมาตรฐาน รอ้ยละของ

จาํนวน

ผูป้ระกอบการที่

เขา้ร่วมโครงการ

- 70 - -

2. กระทรวงแรงงาน          42.1974           25.2905 -16.9069 -40.07

2.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน          42.1974           25.2905 -16.9069 -40.07

กจิกรรม เพิม่ผลติภาพแรงงานสู ่SME 4.0          42.1974           25.2905 -16.9069 -40.07

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาผูป้ระกอบกิจการ แห่ง 185 135 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาทกัษะแรงงาน

ในสถานประกอบกิจการ SME ไมต่ํา่กวา่

คน 15,000 9,750 - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

3. กระทรวงอตุสาหกรรม          50.7831           49.4026 -1.3805 -2.72

3.1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม          11.5084           11.4802 -0.0282 -0.25

กจิกรรม ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพ

         11.5084           11.4802 -0.0282 -0.25

ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานประกอบการ SME 

ไดร้บัการปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

เครื่อง 2,000 2,000 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานประกอบการ SME เขา้ร่วมโครงการ

มปีระสทิธภิาพการผลติเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 - -

3.2 กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม          39.2747           37.9224 -1.3523 -3.44

กจิกรรม ปฏรูิปอตุสาหกรรมเพือ่ขบัเคลือ่น

วสิาหกจิสูค่วามย ัง่ยนื

         39.2747           37.9224 -1.3523 -3.44

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจและผูร้บับริการ

ที่ไดร้บัการพฒันา

กิจการ/คน 100/1,290 160/820 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจไดร้บัการพฒันา

ใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70 70 - -

โครงการท่ี 4 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการตลาด

         72.5578           66.7584 -5.7994 -7.99

1. กระทรวงพาณิชย์          72.5578           66.7584 -5.7994 -7.99

1.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้          40.2645           29.5000 -10.7645 -26.73

กจิกรรม เพิม่ขดีความสามารถทางการตลาด          40.2645           29.5000 -10.7645 -26.73

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ

ราย 3,010 3,240 - -

1.2 กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ          32.2933           37.2584 4.9651 15.38

กจิกรรม พฒันาและสง่เสรมิพาณิชยด์จิทิลั          32.2933           37.2584 4.9651 15.38

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการที่ไดร้บั

การสง่เสริมช่องทางการคา้ผ่าน e-Commerce

ราย 20,000  30,000 - -

แนวทางการดําเนินงาน 1.4 : พฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและ

วสิาหกจิที่มีศกัยภาพใหเ้ขา้สูก่ารแข่งขนัระดบัสากล

(Medium & High Potential)

         55.8115           82.3577 26.5462 47.56

ตวัช้ีวดัที่ 1 : วิสาหกจิขนาดกลางไดร้บัการพฒันา

การทาํธุรกจิในระดบัสากล

ราย 1,300 3,000 - -

โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดบัวิสาหกจิ

สูอ่งคก์รระดบัสากล

               -              1.0000 1.0000 100.00

1. กระทรวงพาณิชย์                -              1.0000 1.0000 100.00

1.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้                -              1.0000 1.0000 100.00

กจิกรรม ยกระดบัการบรหิารจดัการสมาคมการคา้                -              1.0000 1.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SME 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ

ราย - 600 - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

โครงการท่ี 2 : โครงการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรม

         13.9000           41.2878 27.3878 197.03

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม            9.9000           41.2878 31.3878 317.05

1.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                -             32.5515 32.5515 100.00

กจิกรรม เพิม่คุณภาพผลติภณัฑว์สิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

               -             32.5515 32.5515 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถ

ในการแขง่ขนั

ราย - 240 - -

1.2 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ                -              6.2363 6.2363 100.00

กจิกรรม พฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยี

มาตรวทิยา

               -              6.2363 6.2363 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

ราย - 300 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานประกอบการ

ที่เขา้ร่วมโครงการ

ราย - 20 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนวตักรรมตน้แบบ ชุด - 2 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครัง้ของการจดัสมัมนา

ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหผู้ป้ระกอบการ

คร ัง้ - 2 - -

1.3 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                -              2.5000 2.5000 100.00

กจิกรรม สรา้งความสามารถดา้นระบบบรหิาร

การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

สาํหรบัผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม

               -              2.5000 2.5000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : บุคลากรของผูป้ระกอบการและวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ไดร้บัการพฒันาและไดร้บัความรู ้

ความสามารถดา้นระบบบริหารการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

และนวตักรรม

ราย - 30 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการและวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม เกิดการประยุกตใ์ชร้ะบบบริหาร

การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม และ

ไดร้บัการตรวจประเมนิความสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด

ราย - 10 - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

1.4. สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรมแห่งชาติ

           9.9000                 -   -9.9000 -100.00

กจิกรรม สง่เสรมิ สนบัสนุน ผลกัดนัให ้

ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

นาํวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ใชส้รา้ง

นวตักรรม และสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้และบรกิาร

           9.9000                 -   -9.9000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเขา้ถงึวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

กิจการ 160 - - -

2. รฐัวสิาหกจิ            4.0000                 -   -4.0000 -100.00

2.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

           4.0000                 -   -4.0000 -100.00

กจิกรรม พฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม เพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยี

สูว่สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

           4.0000                 -   -4.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถ

ในการแขง่ขนั

ราย 40 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนความตอ้งการ

ที่จะรบัการสนบัสนุนการนาํวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

และนวตักรรมไปใชป้ระโยชนผ์่านระบบ Electronic

Science Technology and Innovation (ESTI)

ราย 500 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือขา่ย องคก์ร หน่วยงาน และ

สถาบนัการศึกษาที่เขา้ร่วมในตลาด

หน่วยงาน 10 - - -

โครงการท่ี 3 : โครงการขยายการคา้การลงทนุสูส่ากล          41.9115           40.0699 -1.8416 -4.39

1. กระทรวงพาณิชย์          41.9115           40.0699 -1.8416 -4.39

1.1 กรมการคา้ต่างประเทศ                -              2.8790 2.8790 100.00

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพดา้นการคา้ต่างประเทศเพือ่

ขยายตลาดสง่ออกสนิคา้

               -              2.8790 2.8790 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :จาํนวนผูป้ระกอบการ SME 

ที่ไดร้บัการพฒันาดา้นการคา้ต่างประเทศ

ราย - 1,000 -

1.2 กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ          41.9115           37.1909 -4.7206 -11.26

กจิกรรม สง่เสรมิผูป้ระกอบการและธุรกจิ

สรา้งสรรคยุ์คใหมสู่ส่ากล

         41.9115           37.1909 -4.7206 -11.26

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการและธุรกิจ

สรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการพฒันาและสง่เสริมการคา้

ระหวา่งประเทศ

ราย 688  1,240 - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

แนวทางการดําเนินงาน 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้ม

ในการสง่เสริม SME ใหเ้พยีงพอและมีประสทิธิภาพ

มากข้ึน (Ecosystem)

         36.0000           24.3778 -11.6222 -32.28

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบการสง่เสริมวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มไดร้บัการพฒันา/ใหบ้ริการแก ่SME

ศูนย/์ราย 90/280,000 82/280,000 - -

โครงการท่ี 1 : โครงการพฒันาระบบการใหข้อ้มูล

และบริการความช่วยเหลือแก ่SME

         36.0000           17.9687 -18.0313 -50.09

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี          13.0000           12.9687 -0.0313 -0.24

1.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(องคก์ารมหาชน)

         13.0000           12.9687 -0.0313 -0.24

กจิกรรม ฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค์          13.0000           12.9687 -0.0313 -0.24

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการชุมชน และ

บคุคลท ัว่ไปที่สนใจสามารถเขา้ถงึองคค์วามรูข้อง

ฐานขอ้มลูเน้ือหาองคค์วามรูส้รา้งสรรคผ์า่านช่องทาง

ออนไลนแ์ละออฟไลน ์และนาํไปใชป้ระโยชน์

ราย 100,000 100,000 - -

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม            5.0000            5.0000 - -

2.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ            5.0000            5.0000 - -

กจิกรรม ยกระดบัขดีความสามารถของหน่วย

บม่เพาะธุรกจิเทคโนโลยี

           5.0000            5.0000 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : ศูนยบ์ม่เพาะที่เขา้ร่วมโครงการ

ไดแ้นวทางในการพฒันาผูป้ระกอบการไดเ้หมาะสม

มากขึ้น

ศูนย์ 5 5 - -

3. รฐัวสิาหกจิ          18.0000                 -   -18.0000 -100.00

3.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

         18.0000                 -   -18.0000 -100.00

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพของสถานทีผ่ลติ

เครื่องสาํอางตามแนวทางการผลติทีด่ขีองอาเซยีน

         12.0000                 -   -12.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมไดร้บัการพฒันาความสามารถในการ

ประกอบของธุรกิจ

ราย 25 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่ผูป้ระกอบการเป้าหมาย

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไดร้บัความรู ้

ตามแนวทางการผลติที่ดขีองอาเซยีน

กลุม่ 2 - - -

กจิกรรม พฒันานวตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

           6.0000                 -   -6.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถ

ในการแขง่ขนั

ราย 50 - - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการใหค้าํปรึกษา/

ใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยกีารบรรจแุละบรรจภุณัฑ์

ราย 130 - - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

โครงการท่ี 2 : โครงการปรบัปรุงกฎหมายและ

การใหบ้ริการของภาครฐั

               -              6.4091 6.4091 100.00

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม                -              4.0285 4.0285 100.00

1.1. สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์

วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ

               -              4.0285 4.0285 100.00

กจิกรรม สง่เสรมิ สนบัสนุน ผลกัดนัให ้

ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

นาํวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ใชส้รา้ง

นวตักรรม และสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้และบรกิาร

               -              4.0285 4.0285 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนหน่วยงานตวักลางและ

วสิาหกิจนาํร่องที่เขา้ร่วมโครงการ

ราย - 80 - -

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนขอ้เสนอนโยบาย กลไก และ

มาตรการการพฒันาวสิาหกิจฐานนวตักรรม

กลไก - 1 - -

2. กระทรวงยุตธิรรม                -              2.3806 2.3806 100.00

2.1 กรมบงัคบัคดี                -              2.3806 2.3806 100.00

กจิกรรม ปรบัปรุงกฎหมายและการใหบ้รกิาร

ของภาครฐั

               -              2.3806 2.3806 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชบญัญตัิ

ลม้ละลาย (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2559

ราย - 300 - -

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : เยาวชนมีความตระหนกัรูใ้นการประกอบธุรกจิ 3,000 ราย

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูท้ี่อยู่ในระยะเริ่มตน้ธุรกจิไดร้บัการพฒันาความรู ้การบ่มเพาะในการเริ่ม

และสรา้งการเติบโตใหก้บัธุรกจิ 5,500 ราย

โครงการ : โครงการสรา้งความพรอ้มใหเ้ยาวชนในการประกอบธุรกจิ

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) 2,728,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,728,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,728,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน นกัศึกษา สูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ   

   สรา้งสรรคร์ุ่นใหม่ 2,728,400            บาท

สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 43,200,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 43,200,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 43,200,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 43,200,000           บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 62,939,300           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 62,939,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนอาชวีศึกษาในการเป็นผูป้ระกอบการ 62,939,300           บาท

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้

สาํนกันายกรฐัมนตรี

3,414,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,414,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,414,700            บาท

1) โครงการยกระดบัสมรรถนะกาํลงัคนสู่ผูป้ระกอบการมอือาชพี   

   (From Professional to MSME) 3,414,700            บาท

สถาบนัคณุวฒุิวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)

แนวทางการดาํเนินงาน 1.1 : พฒันาวสิาหกจิในระยะเริ่มตน้ใหส้ามารถเติบโตได ้(Early Stage)

สาํนกันายกรฐัมนตรี

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมูลค่างทางเศรษฐกจิได ้ไม่นอ้ยกว่า 40,000 ลา้นบาท (ภายใน 3 ปี)

เป้าหมายที่ 1 : SME ไทยเติบโต เขม้แข็ง แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล เพื่อเป็นพลงัสาํคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
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5,990,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,990,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,990,200            บาท

5,990,200            บาท

สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 71,583,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 71,583,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 71,583,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายเพือ่การบรหิารจดัการศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิ   

   ในสถาบนัอดุมศึกษา 71,583,000           บาท

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 48,035,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ       12,540,200  บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 48,035,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ       12,540,200  บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 48,035,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ       12,540,200  บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 48,035,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,540,200       บาท

16,104,600           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,104,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,104,600           บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัการพฒันาศูนยส์่งเสรมิการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน   

   เพือ่สนบัสนุนธุรกจินวตักรรมรายใหม่ (Company R&D Center - CRDC) 16,104,600           บาท

11,000,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 11,000,000           บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการเริ่มตน้ธุรกจิ

    1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาทกัษะดา้นการคดิเชงิออกแบบธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่
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65,916,500           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 65,916,500           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 65,916,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 65,916,500           บาท

โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ความเป็นมืออาชีพ

  

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 6,677,300            บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,677,300            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,677,300            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,496,700            บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,660,500            บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 59,900                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 460,200              บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 1,115,400            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,115,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายผูป้ระกอบการ SME เขา้ถงึแหลง่ทนุดว้ยกฏหมายหลกัประกนัทางธุรกจิ 1,115,400            บาท

  

5,648,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,648,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการสมยัใหม่ 5,648,000            บาท

9,880,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,880,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการสู่ความเป็นมอือาชพี 9,880,000            บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1 : วสิาหกจิรายย่อยไดร้บัการพฒันาทกัษะความรูใ้นการประกอบธุรกจิ 19,000 ราย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

แนวทางการดาํเนินงาน 1.2 : พฒันาวสิาหกจิรายย่อยใหป้ระกอบธุรกจิอย่างมืออาชีพ (Micro)
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20,845,200           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,845,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,845,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาศกัยภาพผูผ้ลติงานฝีมอืและงานหตัถกรรมสู่ความเป็นเลศิ  

   (Grand Master) 6,971,400            บาท

2) ค่าใชจ่้ายสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑช์มุชนเชงิสรา้งสรรคส์่วนภมูภิาค 4,215,500            บาท

3) ค่าใชจ่้ายพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิรายย่อยในการพฒันาผลติภณัฑท์อ้งถิน่   

   เชงิสรา้งสรรคสู์ส่ากล 9,658,300            บาท

  

9,436,700            บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,436,700            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,436,700            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 247,500              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,153,700            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,035,500            บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม

3,000,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานอตุสาหกรรมเอส เพือ่ยกระดบั SME ไทย 3,000,000            บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเครอืข่ายผูป้ระกอบการ

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 5,250,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,250,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็และพฒันาศกัยภาพทางการคา้ธุรกจิชมุชน   

   (MOC Biz Club) 5,250,000            บาท

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 4,500,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,500,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่โอกาสการคา้ดว้ย e-commerce 4,500,000            บาท

สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสรมิการเกษตร
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โครงการ : โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ธุรกจิสมยัใหม่

13,054,100           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,054,100           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,054,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิ สรา้งมลูค่าเพิม่ธุรกจิดว้ยกระบวนการคดิ   

    เชงิบวก (Design Thinking) 13,054,100           บาท

10,312,100           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,312,100           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,312,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,312,100           บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

2,355,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,355,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,355,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,355,000            บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 3,500,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,500,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีร่องรบัการคา้ยุคใหม่ 3,500,000            บาท

3,604,700            บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,604,700            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,604,700            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร : วสิาหกจิขนาดย่อม 3,604,700            บาท

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

แนวทางการดาํเนินงาน 1.3 : พฒันาวสิาหกจิขนาดย่อมใหก้า้วสู่ธุรกจิสมยัใหม่ (Small)

ตวัช้ีวดัที่ 1  : วสิาหกจิขนาดย่อมไดร้บัการพฒันาการประกอบธุรกจิสมยัใหม่ 58,000 ราย

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงพาณิชย์
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29,750,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 29,750,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 29,750,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและสนบัสนุนการรบัรองมาตรฐานฮาลาล 29,750,000           บาท

2,110,300            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,110,300            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการ SME เพือ่การรบัรองคณุภาพ   

   ผลติภณัฑ ์(มอก.) รายสาขา 2,110,300            บาท

9,247,500            บาท

1. งบลงทนุ 7,627,100            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 7,627,100            บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 7,627,100            บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,627,100            บาท

(1) ชดุย่อยตวัอย่างดว้ยไมโครเวฟ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร  

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,667,100            บาท

(2) ชดุทดสอบการวเิคราะหป์รมิาณสารทีล่ะลายออกมา แขวงลาดยาว  

    เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 4,600,000            บาท

(3) ชดุวเิคราะหป์รมิาณสารในเนื้อพลาสตกิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,360,000            บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,620,400            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,620,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,620,400            บาท

490,614,500          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 490,614,500          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 490,614,500          บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 490,614,500          บาท

25,290,500           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 25,290,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 25,290,500           บาท

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม

รฐัวสิาหกจิ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ/ผลติภาพ

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม
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11,480,200           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 11,480,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 11,480,200           บาท

37,922,400           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 37,922,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏรูิปอตุสาหกรรมศกัยภาพสู่อตุสาหกรรมเพิม่มลูค่า 37,922,400           บาท

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 29,500,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 29,500,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพธุรกจิบรกิารทีม่มีลูค่าสูง 16,500,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็และการเตบิโตธุรกจิแฟรนไชสไ์ทย 13,000,000           บาท

37,258,400           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 37,258,400           บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 6,255,800            บาท

(1) พฒันาตลาดกลางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิสข์องประเทศ (National   

    e-Marketplace Platform) หน่วยปฏบิตักิรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ   

    ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 6,255,800            บาท

2) ค่าจา้งทีป่รกึษาดา้นพาณิชย์ 1,400,000            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิพาณิชยด์จิทิลั 29,602,600           บาท

 

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 1,000,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัการบรหิารจดัการและเชื่อมโยงเครอืข่ายคลสัเตอร์

   สมาคมการคา้เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัธุรกจิไทย 1,000,000            บาท

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ

แนวทางการดาํเนินงาน 1.4 : พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและวสิาหกจิที่มีศกัยภาพใหเ้ขา้สู่การแข่งขนัระดบัสากล 

(Medium & High Potential)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : วสิาหกจิขนาดกลางไดร้บัการพฒันาการทาํธุรกจิในระดบัสากล 3,000 ราย

โครงการ : โครงการยกระดบัวสิาหกจิสู่องคก์รระดบัสากล

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
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32,551,500           บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,305,400            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,305,400            บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 116,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 13,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 818,700              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 665,000              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 540,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 543,200              บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 527,300              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 19,000                บาท

(9) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 18,000                บาท

(10) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,045,000            บาท

2. งบลงทนุ 28,246,100           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 28,246,100           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 28,246,100           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 8,100                 บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,100                 บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 28,238,000           บาท

(1) เครือ่งทดสอบความลา้เชงิกลของยางฟองนํา้ (Dynamic fatigue   

    resistance tester) พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี   

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,638,000            บาท

(2) เครือ่งทดสอบความทนทานต่อสภาวะโอโซน (Ozone test chamber)   

    พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,800,000            บาท

(3) ชดุสอบเทยีบเครือ่งทดสอบดา้นเยือ่และกระดาษ พรอ้มอปุกรณ์   

    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,700,000            บาท

(4) ชดุเครือ่งทดสอบความตา้นแรงดนัทะลขุองกระดาษแขง็ (Bursting   

    strength tester type A) พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี   

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,300,000            บาท

(5) ชดุสอบเทยีบตุม้นํา้หนกัมาตรฐาน พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท   

    เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 7,000,000            บาท

(6) ชดุทาํความสะอาดและปรบัสภาวะไฮโดรมเิตอร ์พรอ้มอปุกรณ์   

    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,800,000            บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร
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(7) ชดุเครือ่งช ัง่สอบเทยีบมวลมาตรฐาน พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท   

    เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 4,000,000            บาท

(8) ชดุหาค่าปรมิาตรตุม้นํา้หนกั พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี   

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 6,000,000            บาท

6,236,300            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,236,300            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,236,300            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 6,236,300            บาท

2,500,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,500,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,500,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,500,000            บาท

2,879,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,879,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายเสรมิสรา้งความรูเ้ชงิลกึดา้นการคา้ต่างประเทศเพือ่ขยายสู่สากล 2,879,000            บาท

37,190,900           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 37,190,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 375,100              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิผูป้ระกอบการและธุรกจิสรา้งสรรคย์ุคใหม่สูส่ากล 36,815,800           บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการพฒันา 82 ศูนย ์/

ใหบ้รกิารแก่ SME 280,000 ราย

12,968,700           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,968,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,968,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค์ 12,968,700           บาท

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงพาณิชย์

กรมการคา้ต่างประเทศ

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ

แนวทางการดาํเนินงาน 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มในการส่งเสรมิ SME ใหเ้พยีงพอและมีประสทิธิภาพมากข้ึน

(Ecosystem)

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหข้อ้มูลและบรกิารความช่วยเหลอืแก่ SME

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการขยายการคา้การลงทนุสู่สากล
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5,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 5,000,000            บาท

4,028,500            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,028,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,028,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 4,028,500            บาท

2,380,600            บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,380,600            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,380,600            บาท

(1) การประชมุเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2559

(การฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม) 2,380,600            บาท

กระทรวงยตุิธรรม

กรมบงัคบัคดี

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการปรบัปรงุกฎหมายและการใหบ้รกิารของภาครฐั

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี   

กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตร ี1 รฐัวสิาหกจิ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:

1) ประชาชนในพื้นทีแ่ละผูป้ระกอบการบรเิวณชายแดน

2) นกัธุรกจิไทยและนกัธุรกจินานาชาติ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : เขตเศรษฐกจิพเิศษ 10 แห่ง ไดแ้ก่ ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา 

หนองคาย เชยีงราย นครพนม กาญจนบรุ ีและนราธวิาส

6,880,760,500           5,751,640,100             

58,503,800              34,923,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ เป็นศูนยก์ลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคม 

โดยพฒันาพื้นทีใ่หม้รีะบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม สงัคม สิง่แวดลอ้ม การศึกษา เพิม่ประสทิธภิาพ

ของด่านศุลกากร และปรบัปรุงและจดัทาํขอ้เสนอกฎหมายและกฎระเบยีบใหม่ ประชาสมัพนัธใ์หน้กัลงทนุ

และผูป้ระกอบการไทยและนานาชาตมิาลงทนุในพื้นทีเ่ป้าหมาย ไดแ้ก่ ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา 

หนองคาย เชยีงราย นครพนม กาญจนบรุ ีและนราธวิาส สนบัสนุนการพฒันาสาธารณสุขชายแดน ป้องกนั 

เฝ้าระวงั ควบคุมโรคตดิต่อ พฒันาฝีมอืแรงงาน การจดัระบบแรงงานต่างดา้วตลอดจนพฒันาพื้นทีบ่รเิวณชายแดน

ใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัรองรบักจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ชื่อมโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น โดยนาํเทคโนโลย ี

นวตักรรม และดจิทิลัมาใชอ้าํนวยความสะดวกในการพฒันาพื้นที่



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 5 5

- ตวัชี้วดั : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมมมีาตรฐานสูงขึ้น

และการใหบ้รกิารขา้มแดน ระบบประปา สาธารณสุข

มคีวามเพยีงพอต่อความตอ้งการและมคีุณภาพสูงขึ้น

โดยไดร้บัการพฒันาตามแผน ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70 70

(1) ผลสมัฤทธิ์ : พื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษมกีารลงทนุสูงขึ้น

และช่วยสนบัสนุนการกระจายความเจรญิไปสู่ภูมภิาค

ผลสมัฤทธ์ิ

หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564
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5. แผนภาพเช่ือมโยง 

5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผนปฏรูิปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

เป้าหมาย : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษบรเิวณชายแดน 

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 12  

แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

และแผนปฏรูิปประเทศ 

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

ประเดน็ 

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 12 

ยุทธศาสตรท์ี ่9 : การพฒันาภาค เมอืง  

และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ 

เป้าหมายที ่4 : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นที่

เศรษฐกจิใหมบ่รเิวณชายแดน 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 4.1 : มลูค่าการลงทนุ 

ในพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 20 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 4.2 : สถานประกอบการ 

ทีจ่ดทะเบยีนในพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหมเ่พิม่ขึ้น 

 

แผนปฏรูิปประเทศ 

ดา้นเศรษฐกจิ 

35





5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

         งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ   5,751.6401 ลา้นบาท 

         เงนินอกงบประมาณ   34.9236   ลา้นบาท   
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

เป้าหมาย : เพิม่มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน   

ตวัช้ีวดั : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5  

 

แนวทางท่ี 1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและการใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ใหร้องรบั 

การขยายตวัของกจิกรรมในพื้นที ่

ตวัช้ีวดั 

1. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมไดร้บัการพฒันา จาํนวน 34 รายการ 

2. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและความม ัน่คงไดร้บัการพฒันา จาํนวน 31 รายการ 

3. ความสามารถในการใหบ้รกิารขึ้นทะเบยีนแรงงานต่างดา้ว ไม่นอ้ยกว่า 100,000 คน 

 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานสภาพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ 

แนวทางท่ี 1.2 : พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรเพือ่สนบัสนุน 

การพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

ตวัช้ีวดั 

1. แรงงานและประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการอบรม พฒันาและ

ส่งเสรมิความรูท้ีเ่กี่ยวกบักจิการเป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 10,300 คน 

 

แนวทางท่ี 1.4 : สนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด 

ตวัช้ีวดั  

1. นกัลงทุน/ผูป้ระกอบการ และประชาชนรบัรูข้อ้มลูเกี่ยวกบัการ

ประกอบธุรกิจดา้นการคา้ การลงทนุชายแดนและเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ ไม่นอ้ยกว่า 1,000 คน 

2. หน่วยขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษในพื้นที ่

ไดร้บัการเพิม่ประสทิธภิาพ 33 แห่ง 

 

เป้าหมายของแผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ 

โครงการ 

กระทรวงพาณิชย ์ 37.6362 ลบ. 

1. กรมการคา้ต่างประเทศ  37.6362 ลบ. 

   - โครงการขยายการคา้การลงทนุชายแดน 

     และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  37.6362 ลบ. 

กระทรวงมหาดไทย                  25.4792 ลบ. 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย    4.4792 ลบ. 

   - โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการดาํเนินงาน 

      เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ   4.4792 ลบ. 

2. กรมการปกครอง  21.0000 ลบ. 

   - โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย  45.4792 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -  ลา้นบาท 

 

กระทรวงสาธารณสุข                                     211.8418 ลบ. 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  181.8418 ลบ. 

   - โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแบบบูรณาการ 181.8418 ลบ. 

2. กรมควบคุมโรค                                        20.7027 ลบ. 

   - โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอุบตัิใหม่ 

     และภยัสุขภาพที่เชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ      .7027 ลบ. 

3. กรมอนามยั                                              9.5599 ลบ. 

   - โครงการลดและป้องกนัปจัจยัเสีย่งดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

     ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ                            9.5599  ลบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย   211.8418 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ        - ลา้นบาท 

 

 

 กระทรวงการคลงั                                                        

 1. กรมศลุกากร                                                          

    - โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ                 

 กระทรวงคมนาคม                                                    

 1. กรมการขนสง่ทางบก                                                

    - โครงการศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดันครพนม                     

 2. กรมทางหลวง                                                      

   - โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ                                                         

 3. กรมทางหลวงชนบท                                                 

    - โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)                                                     

 4. กรมท่าอากาศยาน                                                     

    - โครงการการพฒันาท่าอากาศยานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ                                                                        

 กระทรวงมหาดไทย                                                     

 1. กรมโยธาธิการและผงัเมือง                                          

    - โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ                              

 กระทรวงแรงงาน                                                        

 1. กรมการจดัหางาน                                                    

    - โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้ว 

      เพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ             

 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรฯี                              

 1. สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ                                                

    - โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิารเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คง 

      ในเขตเศรษฐกิจพเิศษ                    

 รฐัวิสาหกจิ                                                             

 1. การประปาสว่นภมิูภาค                                                       

    - โครงการนํา้ประปาทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ                  

                                                                     

 

  

รวมงบประมาณรายจ่าย      5,463.3191 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ         34.9236 ลา้นบาท 

แนวทางท่ี 1.3 : พฒันาดา้นสาธารณสุขชายแดนและบรหิารจดัการ

สิง่แวดลอ้มเพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 

ตวัช้ีวดั 

1. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสาธารณสุขไดร้บัการพฒันา 1 รายการ 

2. มกีารบรหิารจดัการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 10 แห่ง   

 

กระทรวงแรงงาน 31.0000 ลบ. 

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 31.0000 ลบ. 

   - โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันา 

     เศรษฐกจิพเิศษ 31.0000 ลบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รวมงบประมาณรายจ่าย   31.0000 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ        - ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 6,880.7605    -               5,623.6607     -                127.9794       5,751.6401      1,129.1204-   -16.41

กระทรวงการคลงั 214.8656      -             220.2324    -              -              220.2324      5.3668        2.50     

1. กรมศุลกากร 214.8656      -             220.2324    -              -              220.2324      5.3668        2.50     

โครงการ : โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ 214.8656         -               220.2324       -                -                220.2324        5.3668        2.50     

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.9228         -             -              -              -              -               6.9228-        -100.00

1. กรมวชิาการเกษตร 6.9228         -             -              -              -              -               6.9228-        -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกิจพเิศษ 6.9228           -               -                -                -                -                 6.9228-        -100.00

กระทรวงคมนาคม 5,292.7892    -             4,639.0884  -              -              4,639.0884   653.7008-      -12.35

1. กรมการขนส่งทางบก 159.1930      -             266.9500    -              -              266.9500      107.7570      67.69   

โครงการ : โครงการศูนยก์ารขนสง่ชายแดน จงัหวดันครพนม -                  -               266.9500       -                -                266.9500        266.9500     100.00  

โครงการ : โครงการศูนยเ์ปลีย่นถา่ยรูปแบบการขนสง่สนิคา้

เชียงของ จงัหวดัเชียงราย

159.1930         -               -                -                -                -                 159.1930-     -100.00

2. กรมทางหลวง 3,804.5191    -             3,368.7361  -              -              3,368.7361   435.7830-      -11.45

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

เขตเศรษฐกิจพเิศษ

3,804.5191      -               3,368.7361    -                -                3,368.7361      435.7830-     -11.45

3. กรมทางหลวงชนบท 1,244.4116    -             942.4792    -              -              942.4792      301.9324-      -24.26

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุน

เขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน (SEZ)

1,244.4116      -               942.4792       -                -                942.4792        301.9324-     -24.26

4. กรมท่าอากาศยาน 84.6655        -             60.9231      -              -              60.9231       23.7424-       -28.04

โครงการ : โครงการการพฒันาท่าอากาศยานเขตพฒันา

เศรษฐกิจพเิศษ

84.6655          -               60.9231        -                -                60.9231         23.7424-       -28.04

กระทรวงพาณิชย์ 37.6362        -             -              -              20.0000      20.0000       17.6362-       -46.86

1. กรมการคา้ต่างประเทศ 37.6362        -             -              -              20.0000      20.0000       17.6362-       -46.86

โครงการ : โครงการขยายการคา้การลงทุนชายแดน 

และเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

37.6362          -               -                -                20.0000        20.0000         17.6362-       -46.86

กระทรวงมหาดไทย 389.4068      -             424.6009    -              25.4792      450.0801      60.6733       15.58   

1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 4.4792         -             -              -              4.4792       4.4792        -              -         

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

4.4792           -               -                -                4.4792         4.4792           -              -         

2. กรมการปกครอง 88.4215        -             -              -              21.0000      21.0000       67.4215-       -76.25

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพเิศษ

88.4215          -               -                -                21.0000        21.0000         67.4215-       -76.25

3. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง 296.5061      -             424.6009    -              -              424.6009      128.0948      43.20   

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ 296.5061         -               424.6009       -                -                424.6009        128.0948     43.20   

กระทรวงแรงงาน 104.9347      -             -              -              52.2376      52.2376       52.6971-       -50.22

1. กรมการจดัหางาน 20.9906        -             -              -              21.2376      21.2376       0.2470        1.18     

โครงการ : โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ 

(One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่สนบัสนุน

เขตเศรษฐกิจพเิศษ

20.9906          -               -                -                21.2376        21.2376         0.2470        1.18     

      หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

      หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 83.9441        -             -              -              31.0000      31.0000       52.9441-       -63.07

โครงการ : โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงาน

ในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

83.9441          -               -                -                31.0000        31.0000         52.9441-       -63.07

กระทรวงสาธารณสุข 545.3132      -             181.5792    -              30.2626      211.8418      333.4714-      -61.15

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 501.8751      -             181.5792    -              -              181.5792      320.2959-      -63.82

โครงการ : โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษแบบบูรณาการ 501.8751         -               181.5792       -                -                181.5792        320.2959-     -63.82

2. กรมควบคุมโรค 33.1308        -             -              -              20.7027      20.7027       12.4281-       -37.51

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อ 

โรคอุบตัิใหม ่และภยัสุขภาพที่เชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ

33.1308          -               -                -                20.7027        20.7027         12.4281-       -37.51

3. กรมอนามยั 10.3073        -             -              -              9.5599       9.5599        0.7474-        -7.25

โครงการ : โครงการลดและป้องกนัปจัจยัเสีย่ง

ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

10.3073          -               -                -                9.5599         9.5599           0.7474-        -7.25

กระทรวงอตุสาหกรรม 7.6115         -             -              -              -              -               7.6115-        -100.00

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 5.4920         -             -              -              -              -               5.4920-        -100.00

โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

ในเชิงพื้นที่

5.4920           -               -                -                -                -                 5.4920-        -100.00

2. สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 2.1195         -             -              -              -              -               2.1195-        -100.00

โครงการ : โครงการจดัทาํแผนการตลาดและประชาสมัพนัธ์

เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

2.1195           -               -                -                -                -                 2.1195-        -100.00

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

100.8838      -             8.8700       -              -              8.8700        92.0138-       -91.21

1. สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ 100.8838      -             8.8700       -              -              8.8700        92.0138-       -91.21

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่รองรบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ

20.2298          -               -                -                -                -                 20.2298-       -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบริการ 

เพือ่เสริมความม ัน่คงในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

80.6540          -               8.8700         -                -                8.8700           71.7840-       -89.00

รฐัวสิาหกจิ 180.3967      -             149.2898    -              -              149.2898      31.1069-       -17.24

1. การประปาส่วนภูมภิาค 180.3967      -             149.2898    -              -              149.2898      31.1069-       -17.24

โครงการ : โครงการนํา้ประปาที่ใหบ้ริการแก่ประชาชน

ในสว่นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ

180.3967         -               149.2898       -                -                149.2898        31.1069-       -17.24
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น         6,880.7605         5,751.6401 1,129.1204-      -16.41

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทนุในพื้นที่เขตเศรษฐกจิ

พเิศษชายแดน

        6,880.7605         5,751.6401 -     1,129.1204 -16.41

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มูลค่าการลงทนุในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ

ชายแดน เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 5 5

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

และการใหบ้ริการท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อใหร้องรบัการขยายตวั

ของกจิกรรมในพื้นที่

        6,113.3548         5,463.3191 -       650.0357 -10.63

ตวัชี้วดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมไดร้บัการพฒันา รายการ 47 34

ตวัชี้วดัที่ 2 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจและความม ัน่คง

ไดร้บัการพฒันา

รายการ 75 31

ตวัชี้วดัที่ 3 : ความสามารถในการใหบ้ริการขึ้นทะเบยีน

แรงงานต่างดา้ว ไมน่อ้ยกวา่

คน - 100,000

1. กระทรวงการคลงั           214.8656           220.2324            5.3668 2.50     

1.1 กรมศุลกากร           214.8656           220.2324            5.3668 2.50     

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาด่านศุลกากร

พื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ

          214.8656           220.2324            5.3668 2.50     

กจิกรรม การพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่

เศรษฐกจิพเิศษ

          214.8656           220.2324            5.3668 2.50     

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันา แห่ง 11 7                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่าย

เป็นไปตามเป้าหมาย

รอ้ยละ 100 100                  -  -         

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              6.9228                  -   -          6.9228 -100.00

2.1 กรมวชิาการเกษตร              6.9228                  -   -          6.9228 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาด่าน

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

             6.9228                  -   -          6.9228 -100.00

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน              6.9228                  -   -          6.9228 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนด่านตรวจพชื

ที่ไดร้บัการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ

การบริการที่ดขีึ้น

แห่ง 14 -                  -  -         

3. กระทรวงคมนาคม         5,292.7892         4,639.0884 -       653.7008 -12.35

3.1 กรมการขนสง่ทางบก           159.1930           266.9500         107.7570 67.69   

โครงการที ่1 : โครงการศูนยก์ารขนสง่ชายแดน

จงัหวดันครพนม

                 -             266.9500         266.9500 100.00  

กจิกรรม จ่ายเงนิค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัย์

ใหผู้ถู้กเวนคนืทีด่นิเพือ่ดาํเนินโครงการ

ก่อสรา้งศูนยก์ารขนสง่ชายแดน 

จงัหวดันครพนม

                 -             266.9500         266.9500 100.00  

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จของการจ่ายเงนิ

ค่าทดแทนอสงัหาริมทรพัยใ์หผู้ถ้กูเวนคืนที่ดนิ

เพือ่ดาํเนินโครงการก่อสรา้งศูนยก์ารขนสง่

ชายแดน จงัหวดันครพนม

รอ้ยละ - 100                  -  -         

โครงการที ่2 : โครงการศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบ

การขนสง่สนิคา้เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย

          159.1930                  -   -       159.1930 -100.00

กจิกรรม ก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการ

ขนสง่สนิคา้เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ระยะที ่1

          159.1930                  -   -       159.1930 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความคืบหนา้การก่อสรา้งศูนย์

เปลีย่นถา่ยรูปแบบการขนสง่สนิคา้เชียงของ 

จงัหวดัเชียงราย

รอ้ยละ 100 -

3.2 กรมทางหลวง         3,804.5191         3,368.7361 -       435.7830 -11.45

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทางหลวง

เพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ

        3,804.5191         3,368.7361 -       435.7830 -11.45

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงรองรบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

        3,804.5191         3,368.7361 -       435.7830 -11.45

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะทางที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จ กม. - 4.400                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเสน้ทาง

ที่ดาํเนินการก่อสรา้ง

รายการ 24 -                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100                  -  -         

3.3 กรมทางหลวงชนบท         1,244.4116           942.4792 -       301.9324 -24.26

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทางหลวงชนบท

เพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)

        1,244.4116           942.4792 -       301.9324 -24.26

กจิกรรม ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิ

พเิศษชายแดน (SEZ)

          586.5296           705.4792         118.9496 20.28   

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายการที่ดาํเนินการ รายการ 13 8                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน

ไดค้ณุภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100                  -  -         

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุน

เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)

          657.8820           237.0000 -       420.8820 -63.98

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายการที่ไดร้บัการจดั

กรรมสทิธิ์ที่ดนิ

รายการ 6 4                  -  -         

3.4 กรมท่าอากาศยาน            84.6655            60.9231 -        23.7424 -28.04

โครงการที ่1 : โครงการการพฒันาท่าอากาศยาน

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

           84.6655            60.9231 -        23.7424 -28.04

กจิกรรม ก่อสรา้ง ปรบัปรุง และขยาย

ท่าอากาศยานเขตเศรษฐกจิพเิศษ

           84.6655            60.9231 -        23.7424 -28.04

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายการที่ก่อสรา้งและปรบัปรุง รายการ 1 1                  -  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

4. กระทรวงมหาดไทย           296.5061           424.6009         128.0948 43.20   

4.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง           296.5061           424.6009         128.0948 43.20   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

          296.5061           424.6009         128.0948 43.20   

กจิกรรม พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ           296.5061           424.6009         128.0948 43.20   

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการพฒันาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

แห่ง 18 19                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและไดม้าตรฐาน

ตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 100                  -  -         

5. กระทรวงแรงงาน            20.9906            21.2376            0.2470 1.18     

5.1 กรมการจดัหางาน            20.9906            21.2376            0.2470 1.18     

โครงการที ่1 : โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบด็เสร็จ

(One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้ว

เพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ

           20.9906            21.2376            0.2470 1.18     

กจิกรรม การพจิารณาอนุญาตทาํงาน

แบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

           20.9906            21.2376            0.2470 1.18     

ตวัชี้วดักิจกรรม : แรงงานต่างดา้วไดร้บัอนุญาต

ทาํงานในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

คน 90,000 120,000                  -  -         

6. สว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง

หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

นายกรฐัมนตรี

          100.8838              8.8700 -        92.0138 -91.21

6.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ           100.8838              8.8700 -        92.0138 -91.21

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ

           20.2298                  -   -        20.2298 -100.00

กจิกรรม พฒันาหน่วยงาน อาคาร สถานที่

ใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการปฏบิตังิาน

ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

           20.2298                  -   -        20.2298 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นเศรษฐกิจและความม ัน่คงไดร้บัการพฒันา

รายการ 1 -                  -  -         

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพ

งานบรกิาร เพือ่เสรมิความม ัน่คง

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

           80.6540              8.8700 -        71.7840 -89.00

กจิกรรม พฒันาประสทิธภิาพงานบรกิาร

เพือ่เสรมิความม ัน่คงในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

           80.6540              8.8700 -        71.7840 -89.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบบริการที่เก่ียวขอ้ง

ดา้นเศรษฐกิจและความม ัน่คงในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพเิศษไดร้บัการพฒันา ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 70                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : การใหบ้ริการดา้นสงัคมและ

ความม ัน่คงในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 10 พื้นที่

ไดร้บัการพฒันา

รอ้ยละ 70 70                  -  -         

7. รฐัวสิาหกจิ           180.3967           149.2898 -        31.1069 -17.24
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

7.1 การประปาสว่นภูมภิาค           180.3967           149.2898 -        31.1069 -17.24

โครงการที ่1 : โครงการนํา้ประปาทีใ่หบ้รกิาร

แก่ประชาชนในสว่นเขตพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ

          180.3967           149.2898 -        31.1069 -17.24

กจิกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

          180.3967           149.2898 -        31.1069 -17.24

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการ

ก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย

แห่ง 4 3                  -  -         

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : พฒันาผูป้ระกอบการ

และบคุลากรเพื่อสนบัสนุนการพฒันาเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

           83.9441            31.0000 -         52.9441 -63.07

ตวัชี้วดัที่ 1 : แรงงานและประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการอบรม

พฒันาและสง่เสริมความรูท้ี่เก่ียวกบักิจการเป้าหมาย 

ไมน่อ้ยกวา่

คน 12,000 10,300

1. กระทรวงแรงงาน            83.9441            31.0000 -        52.9441 -63.07

1.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน            83.9441            31.0000 -        52.9441 -63.07

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงาน

ในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

           83.9441            31.0000 -        52.9441 -63.07

กจิกรรม เพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงาน

ในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

           83.9441            31.0000 -        52.9441 -63.07

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ฝีมอืไดไ้มต่ํา่กวา่เป้าหมาย

คน 12,000 10,300                  -  -         

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : พฒันาดา้นสาธารณสุข

ชายแดนและบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มเพื่อรองรบั

การพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

          545.3132           211.8418 -       333.4714 -61.15

ตวัชี้วดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสาธารณสุข

ไดร้บัการพฒันา

รายการ - 1

ตวัชี้วดัที่ 2 : มกีารบริหารจดัการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม แห่ง - 10

1. กระทรวงสาธารณสุข           545.3132           211.8418 -       333.4714 -61.15

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           501.8751           181.5792 -       320.2959 -63.82

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ

แบบบูรณาการ

          501.8751           181.5792 -       320.2959 -63.82

กจิกรรม พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

          501.8751           181.5792 -       320.2959 -63.82

ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานบริการสุขภาพในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพเิศษไดร้บัการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานเพือ่รองรบัพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

รอ้ยละ 70 100                  -  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

1.2 กรมควบคุมโรค            33.1308            20.7027 -        12.4281 -37.51

โครงการที ่1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพ

ทีเ่ชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ

           33.1308            20.7027 -        12.4281 -37.51

กจิกรรม พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออก

ระหว่างประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบั

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

           33.1308            20.7027 -        12.4281 -37.51

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนช่องทางเขา้ออก

ระหวา่งประเทศที่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

ไดร้บัการพฒันาตามแนวทางกฎอนามยัระหวา่ง

ประเทศ พ.ศ. 2548  (International Health

Regulations - Joint External Evaluation 

Tool : IHR – JEE)

แห่ง 27 27                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนจงัหวดัชายแดน

ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษไดร้บัการพฒันา

ตามสมรรถนะการปฏบิตัติามกฎอนามยัระหวา่ง

ประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health 

Regulations  - Joint External Evaluation 

Tool : IHR – JEE)

จงัหวดั 10 10                  -  -         

1.3 กรมอนามยั            10.3073              9.5599 -          0.7474 -7.25

โครงการที ่1 : โครงการลดและป้องกนั

ปจัจยัเสีย่งดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

           10.3073              9.5599 -          0.7474 -7.25

กจิกรรม สง่เสรมิใหเ้กดิการจดัการอนามยั

สิง่แวดลอ้มในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

ใหเ้กดิเมอืงน่าอยู่อย่างย ัง่ยนื

           10.3073              9.5599 -          0.7474 -7.25

ตวัชี้วดักิจกรรม : มรีะบบเฝ้าระวงัสุขภาพ

และอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พเิศษที่มนีิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชายแดน

ที่ติดกบัประเทศเพือ่นบา้น

แห่ง 4 -                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานบริการที่พกัอาศยั 

โรงแรม รีสอรท์ ในแหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพเิศษ ไดร้บัการจดัการดา้นอนามยั

สิง่แวดลอ้ม

แห่ง 10 -                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : มรีะบบประเมนิและคาดการณ์

ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

แห่ง - 5                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

มกีารจดัระบบบริการคุณภาพอนามยัสิง่แวดลอ้ม

และการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

แห่ง - 30                  -  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 4 : สนบัสนุนดา้นการ

ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด

          138.1484            45.4792 -         92.6692 -67.08

ตวัชี้วดัที่ 1 : นกัลงทุน/ผูป้ระกอบการ และประชาชน

รบัรูข้อ้มลูเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจดา้นการคา้ การลงทุน

ชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ ไมน่อ้ยกวา่

คน 800 1,000

ตวัชี้วดัที่ 2 : หน่วยขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ

ในพื้นที่ไดร้บัการเพิม่ประสทิธภิาพ

แห่ง - 33

ตวัชี้วดัที่ 3 : มกีารขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ

ในระดบัพื้นที่

พื้นที่ 10 -

1. กระทรวงพาณิชย์            37.6362            20.0000 -        17.6362 -46.86

1.1 กรมการคา้ต่างประเทศ            37.6362            20.0000 -        17.6362 -46.86

โครงการที ่1 : โครงการขยายการคา้การลงทนุชายแดน

 และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

           37.6362            20.0000 -        17.6362 -46.86

กจิกรรม การขยายการคา้การลงทนุชายแดน

และพฒันาผูป้ระกอบการเพือ่รองรบัเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

           37.6362            20.0000 -        17.6362 -46.86

ตวัชี้วดักิจกรรม : นกัลงทุน/ผูป้ระกอบการ 

รบัรูข้อ้มลูเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจดา้นการคา้ 

การลงทุนชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

ราย 800 500                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ชายแดนผ่านแดนขยายตวั

เมือ่เทยีบกบัปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 3 3                  -  -         

2. กระทรวงมหาดไทย            92.9007            25.4792 -        67.4215 -72.57

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย              4.4792              4.4792                  -  -         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการ

ดาํเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

             4.4792              4.4792                  -  -         

กจิกรรม สนบัสนุนการดาํเนินงานเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

             4.4792              4.4792                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนศูนยบ์ริการเบด็เสร็จ

ดา้นการลงทุนมคีวามพรอ้มรองรบัการใหบ้ริการ

แก่ประชาชน

แห่ง 10 10                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จในการ

สนบัสนุนศูนยบ์ริการเบด็เสร็จดา้นการลงทุน

ในการใหบ้ริการแก่นกัลงทุน

ระดบั 5 5                  -  -         

2.2 กรมการปกครอง            88.4215            21.0000 -        67.4215 -76.25

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันา

พื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

           88.4215            21.0000 -        67.4215 -76.25

กจิกรรม อาํนวยการการสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

           88.4215            21.0000 -        67.4215 -76.25

ตวัชี้วดักิจกรรม : มกีารขบัเคลือ่นการพฒันา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

แห่ง 23 23                  -  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3. กระทรวงอตุสาหกรรม              7.6115                  -   -          7.6115 -100.00

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม              5.4920                  -   -          5.4920 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษในเชงิพื้นที่

             5.4920                  -   -          5.4920 -100.00

กจิกรรม สนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธ์

และการตลาด

             5.4920                  -   -          5.4920 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการรบัรูข้อ้มลู

เก่ียวกบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

ราย 400 -                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนรบัรูข้อ้มลู

เก่ียวกบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

ราย 4,000 -                  -  -         

3.2 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม              2.1195                  -   -          2.1195 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการจดัทาํแผนการตลาด

และประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

             2.1195                  -   -          2.1195 -100.00

กจิกรรม การสนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธ์

การตลาดและการเพิม่ประสทิธภิาพ

การขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ

             2.1195                  -   -          2.1195 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : มแีผนการตลาดและ

ประชาสมัพนัธภ์าพรวมและรายจงัหวดั

ที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

จงัหวดั 10 -                  -  -         
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

220,232,400           บาท

1. งบลงทนุ 220,232,400           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 220,232,400           บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 220,232,400           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,275,800              บาท

(1) โครงการก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัและบา้นพกัขา้ราชการ 

    ด่านศุลกากรตากใบ ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง 1,275,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,020,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,895,400              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,848,800            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,275,800              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 181,582,600           บาท

(1) โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรแมส่อด แห่งที ่2 จงัหวดัตาก 1 แห่ง 62,183,600            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 ตัง้งบประมาณ 62,183,600            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 75,680,900            บาท

(2) โครงการก่อสรา้งอาคารจดุผ่านแดนถาวร (บา้นหนองเอี่ยน) 

    ด่านศุลกากรอรญัประเทศ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภออรญัประเทศ 

    จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 119,399,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 119,399,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,601,000           บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ความสามารถในการใหบ้รกิารข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว ไม่นอ้ยกว่า 100,000 คน

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและการใหบ้รกิารท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อใหร้องรบัการขยายตวั

ของกจิกรรมในพื้นที่

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมไดร้บัการพฒันา จาํนวน 34 รายการ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงไดร้บัการพฒันา จาํนวน 31 รายการ

กระทรวงการคลงั

กรมศุลกากร

โครงการ : โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ
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1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,432,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 5,432,700              บาท

1.1.1.4 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,089,000            บาท

(1) ปรบัปรุงผวิจราจรถนน ด่านพรมแดนสะเดาขาออก 

    ด่านศุลกากรสะเดา ตาํบลสาํนกัขาม อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 22,089,000            บาท

1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 9,852,300              บาท

(1) โครงการก่อสรา้งลานชัง่นํา้หนกั (บา้นไมรู้ด) ตาํบลไมรู้ด 

    อาํเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด 1 แห่ง 9,852,300              บาท

266,950,000           บาท

1. งบลงทุน 266,950,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 266,950,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 266,950,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 266,950,000           บาท

(1) ค่าทดแทนอสงัหาริมทรพัยใ์หผู้ถ้กูเวนคืนทีด่นิเพือ่ดาํเนินโครงการก่อสรา้ง

    ศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดันครพนม 266,950,000           บาท

3,368,736,100         บาท

1. งบลงทนุ 3,368,736,100         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 3,368,736,100         บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,368,736,100         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,318,018,100         บาท

(1) สายตราด - หาดเลก็ ตอน ทางแยกเขา้ ต.ไมรู้ด - บ.คลองจาก 

    จ.ตราด 23.450 กม. 176,348,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 985,472,000           บาท

ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 482,881,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 176,348,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 226,243,000           บาท

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนสง่ทางบก

โครงการ : โครงการศูนยก์ารขนสง่ชายแดน จงัหวดันครพนม

กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ
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(2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที ่2 จ.สงขลา -                        บาท

(2.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที ่2 ตอน 1 

      จ.สงขลา 4.100 กม. -                        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 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 35,000,000            บาท

(2.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที ่2 ตอน 2 

      จ.สงขลา 1.396 กม. -                        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 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000            บาท

(3) สาย อ.อรญัประเทศ - อ.โคกสูง จ.สระแกว้ 19.964 กม. 196,829,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 900,526,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 200,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 124,959,300           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 196,829,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 378,737,700           บาท

(4) สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) 

    ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 

    จ.สระแกว้ 469,700,000           บาท

(4.1) สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา (บ.หนองเอี่ยน - 

      สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง

      หมายเลข 3586 ตอน 1 จ.สระแกว้  10.500 กม. 237,800,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,007,157,900         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 207,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 186,051,200           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 237,800,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 376,306,700           บาท
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(4.2) สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา (บ.หนองเอี่ยน - 

      สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง

      หมายเลข 3586 ตอน 2 จ.สระแกว้  14.711 กม. 231,900,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 892,872,800           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 207,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 159,067,200           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 231,900,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 294,905,600           บาท

(5) สาย อ.บา้นแพง - อ.ทา่อเุทน ตอน ต.พะทาย - อ.ทา่อเุทน 

    จ.นครพนม 30.481 กม. 394,626,700           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,392,800,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 280,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 324,627,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 394,626,700           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 393,546,300           บาท

(6) สายทางเลีย่งเมอืงอรญัประเทศ จ.สระแกว้ 4.400 กม. 137,423,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 315,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 72,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 105,577,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 137,423,000           บาท

(7) สาย อ.ทา่บ่อ - อ.ศรีเชียงใหม ่จ.หนองคาย 19.260 กม. 306,072,400           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 648,041,800           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 124,881,600           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 306,072,400           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 87,087,800            บาท

(8) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 324 กบัทางหลวง

    หมายเลข 367 (แยกวงัสารภ)ี จ.กาญจนบุร ี1 แห่ง 81,965,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 90,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 81,965,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 163,928,600           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 114,106,400           บาท
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(9) สาย อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทงิ ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทงิ จ.เชียงราย 441,052,500           บาท

(9.1) สาย อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทงิ ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทงิ ตอน 1 

      จ.เชียงราย 12.000 กม. 119,530,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 119,530,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 239,062,500           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 241,407,500           บาท

(9.2) สาย อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทงิ ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทงิ ตอน 2 

      จ.เชียงราย 11.000 กม. 166,305,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 166,305,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 332,608,700           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 101,086,300           บาท

(9.3) สาย อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทงิ ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทงิ ตอน 3 

      จ.เชียงราย 14.019 กม. 155,217,500           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 155,217,500           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 404,782,500           บาท

(10) สาย อ.บา้นแพง – อ.ทา่อเุทน ตอน อ.บา้นแพง - บ.โนนสมบูรณ์ 

      จ.นครพนม 199,500,000           บาท

(10.1) สาย อ.บา้นแพง – อ.ท่าอเุทน ตอน อ.บา้นแพง - บ.โนนสมบูรณ์ 

       ตอน 1 จ.นครพนม 14.257 กม. 105,000,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 105,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 210,000,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 245,000,000           บาท

(10.2) สาย อ.บา้นแพง – อ.ท่าอเุทน ตอน อ.บา้นแพง - บ.โนนสมบูรณ์ 

       ตอน 2 จ.นครพนม 12.650 กม. 94,500,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 630,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 126,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 94,500,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 189,000,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 220,500,000           บาท
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(11) สายทางเลีย่งเมอืงหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) จ.หนองคาย 500,501,500           บาท

(11.1) สายทางเลีย่งเมอืงหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 1 

        จ.หนองคาย 1 แห่ง 226,666,500           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,600,000,000         บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 320,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 226,666,500           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 453,333,300           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 600,000,200           บาท

(11.2) สายทางเลีย่งเมอืงหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 2 

        จ.หนองคาย 11.600 กม. 162,272,500           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 162,272,500           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 397,727,500           บาท

(11.3) สายทางเลีย่งเมอืงหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 3 

        จ.หนองคาย 4.527 กม. 111,562,500           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 111,562,500           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 223,125,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 225,312,500           บาท

(12) สายนราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม 

      จ.นราธิวาส 11.500 กม. 104,000,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 520,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 104,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000           บาท

(13) สายทางเลีย่งเมอืงเชียงของ จ.เชียงราย 9.103 กม. 220,000,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,100,000,000         บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 220,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 440,000,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 440,000,000           บาท
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(14) สายปรบัปรุงบริเวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 323 กบัทางหลวง

     หมายเลข 367 (แยกท่าลอ้) จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 90,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 90,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 50,718,000            บาท

(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

    1 รายการ 50,718,000            บาท

942,479,200           บาท

1. งบลงทุน 942,479,200           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 942,479,200           บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 942,479,200           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 237,000,000           บาท

กจิกรรมจดักรรมสทิธ์ิที่ดนิเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 237,000,000           บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 4 รายการ (รวม 1,301 หน่วย) 237,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 689,155,400           บาท

กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 689,155,400           บาท

(1) ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผงัเมอืงรวมเมอืงแมส่อด 

    จ.ตาก 13.905 กม. 103,447,400           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 450,280,000           บาท

ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 207,910,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,765,600            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 106,157,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 103,447,400           บาท

(2) ถนนสาย ง2 และ ง3 ผงัเมอืงรวมเมอืงมกุดาหาร 

    จ.มกุดาหาร 7.535 กม. 184,842,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 372,780,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 63,231,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 184,842,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,707,000            บาท

กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)
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(3) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.ก่ิวแกว้ อ.เทงิ, จนุ จ.เชียงราย, พะเยา 

    43.709 กม. 240,000,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,200,000,000         บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 240,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 480,000,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 480,000,000           บาท

(4) ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 - บ.บางทรายใหญ่ อ.เมอืง 

    จ.มกุดาหาร 14.211 กม. 160,866,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 804,330,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 160,866,000           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 321,732,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 321,732,000           บาท

1.1.1.3 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 16,323,800            บาท

กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 16,323,800            บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ 2,800,000              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 

    ผงัเมอืงรวมเมอืงแมส่อด จ.ตาก 2,500,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 13,508,400            บาท

ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 9,457,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,550,900              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท

(3) ค่าจา้งควบคุมงานโครงการก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.1020 - บ.ก่ิวแกว้ 

    อ.เทงิ, จนุ จ.เชียงราย, พะเยา 6,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000            บาท

(4) ค่าจา้งควบคุมงานโครงการก่อสรา้งถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 - 

    บ.บางทรายใหญ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 4,423,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,119,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,423,800              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,847,600              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 8,847,600              บาท
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60,923,100            บาท

1. งบลงทนุ 60,923,100            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 60,923,100            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 60,923,100            บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 60,923,100            บาท

(1) งานก่อสรา้งต่อเติมความยาวทางวิง่ ทา่อากาศยานแมส่อด 

    ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 1 แห่ง 60,923,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 368,723,100           บาท

ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 223,134,500           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 84,665,500            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,923,100            บาท

424,600,900           บาท

1. งบลงทุน 424,600,900           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 424,600,900           บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 424,600,900           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 424,600,900           บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 931,700                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 79,466,500            บาท

ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 36,875,700            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,040,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,619,100            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 931,700                บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ บริเวณจดุผ่อนปรนบา้นแพง

    และจดุผ่อนปรนท่าอเุทน จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 25,967,700            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 ตัง้งบประมาณ 25,967,700            บาท

กรมท่าอากาศยาน

โครงการ : โครงการการพฒันาท่าอากาศยานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ
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(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดัสระแกว้ 

    ระยะที ่2 1 แห่ง 21,684,800            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 ตัง้งบประมาณ 21,684,800            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,116,400              บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

    ระยะที ่3 1 แห่ง 39,896,000            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 ตัง้งบประมาณ 39,896,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,735,000            บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา

    ระยะที ่2 1 แห่ง 25,475,400            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 ตัง้งบประมาณ 25,475,400            บาท

(6) โครงการพฒันาพื้นทีช่มุชนหาดเลก็ อาํเภอคลองใหญ่ 

    จงัหวดัตราด 1 แห่ง 11,945,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,620,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,953,800            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,945,600            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,320,600              บาท

(7) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงตากใบ ชมุชนตาบาลเีฮ 

    ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง 24,600,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 86,823,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,600,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,503,300            บาท

57



(8) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง 23,717,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 87,197,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,717,600            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,759,700            บาท

(9) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดักาญจนบุร ี1 แห่ง 26,928,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 99,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,928,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,072,000            บาท

(10) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ ตาํบลโละ๊จูด อาํเภอแวง้

      จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง 21,048,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 68,100,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,048,800            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,751,200            บาท

(11) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชมุชน บริเวณจดุผ่อนปรนท่าอเุทน 

      จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 25,384,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 25,384,600            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 70,615,400            บาท

(12) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดักาญจนบุรี 

     ระยะที ่2 1 แห่ง 23,269,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,269,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,730,800            บาท

(13) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมชมุชนตากใบ อาํเภอตากใบ 

      จงัหวดันราธิวาส ระยะที ่2 1 แห่ง 9,500,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,500,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,500,000            บาท
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(14) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง 22,211,500            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,211,500            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,788,500            บาท

(15) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อาํเภอแมส่อด 

     จงัหวดัตาก 1 แห่ง 28,640,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,640,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 35,360,000            บาท

(16) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 28,600,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 143,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,600,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 57,200,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 57,200,000            บาท

(17) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดัตราด 1 แห่ง 35,200,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 176,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 35,200,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 70,400,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 70,400,000            บาท

(18) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดัเชียงราย 1 แห่ง 17,600,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 88,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,600,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 70,400,000            บาท

(19) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชมุชนชายแดน บริเวณสะพาน

      ขา้มแมน่ํา้โกลก บา้นบูเกะ๊ตา จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง 12,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000            บาท

21,237,600            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 21,237,600            บาท

1) ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้ว 21,237,600            บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจดัหางาน

โครงการ : โครงการศูนยบ์รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้ว

             เพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ
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8,870,000              บาท

1. งบลงทนุ 8,870,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,870,000              บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 8,200,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8,200,000              บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 

    2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์

    ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท

    กรุงเทพมหานคร 8 คนั 8,200,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 670,000                บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 670,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 670,000                บาท

149,289,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ             34,923,600 บาท

1. งบลงทุน 149,289,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ             34,923,600 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 149,289,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ             34,923,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 149,289,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ             34,923,600 บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 149,289,800           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก - (ตากใบ) 

    (เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษนราธิวาส) อาํเภอสุไหงโก-ลก -แวง้ - ตากใบ 

    จงัหวดันราธิวาส 1 แห่ง 58,179,200            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 ตัง้งบประมาณ 58,179,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 119,779,600           บาท

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาประสทิธิภาพงานบรกิาร เพื่อเสรมิความมัน่คงในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

รฐัวิสาหกจิ

การประปาสว่นภมูิภาค

โครงการ : โครงการน้ําประปาที่ใหบ้รกิารแก่ประชาชนในสว่นเขตพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ
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(2) ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขากาญจนบุรี 

    อาํเภอเมอืงกาญจนบุร ีจงัหวดักาญจนบุรี 1 แห่ง 71,596,300            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 288,791,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 72,197,700            บาท

เงนิงบประมาณ 216,593,300           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 83,629,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 71,596,300            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,368,000            บาท

(3) ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขานครพนม 

    อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 19,514,300            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,074,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,018,700            บาท

เงนิงบประมาณ 45,056,100            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,909,800              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,632,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,514,300            บาท

31,000,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 31,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันา

   เศรษฐกิจพเิศษ (SEZ) 31,000,000            บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

โครงการ : โครงการเพิ่มทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรเพื่อสนบัสนุน

การพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : แรงงานและประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการอบรม พฒันาและสง่เสรมิความรู ้

ที่เกี่ยวกบักจิการเป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 10,300 คน
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181,579,200           บาท

1. งบลงทนุ 181,579,200           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 181,579,200           บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,579,200           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 181,579,200           บาท

(1) อาคารรกัษาโรคระดบัสูง - ศูนยห์วัใจ - ศูนยม์ะเร็ง - ผ่าตดั

    และวนิิจฉยัโรค เป็นอาคาร คสล. 11 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ

    23,173 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตาํบลในเมอืง 

    อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 หลงั 181,579,200           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 374,869,200           บาท

ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 117,201,500           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,088,500            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 181,579,200           บาท

20,702,700            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,702,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหว่างประเทศ

   และจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 20,702,700            บาท

9,559,900              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,559,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและป้องกนัปจัจยัเสีย่งดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

   ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ 9,559,900              บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : พฒันาดา้นสาธารณสุขชายแดนและบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม

เพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสาธารณสุขไดร้บัการพฒันา 1 รายการ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มีการบรหิารจดัการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 10 แหง่

กระทรวงสาธารณสุข

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

โครงการ : โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแบบบูรณาการ

กรมควบคุมโรค

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อ โรคอบุตัใิหม่ และภยัสุขภาพ

             ที่เช่ือมโยงกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการลดและป้องกนัปจัจยัเสีย่งดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ
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20,000,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายการขยายการคา้การลงทุนชายแดนและพฒันาผูป้ระกอบการ

   เพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 20,000,000            บาท

4,479,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,479,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 4,479,200              บาท

21,000,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 21,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานใหจ้งัหวดั/อาํเภอ 

   สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษ 21,000,000            บาท

กรมการปกครอง

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ

แนวทางการดําเนินงานที่ 4 : สนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด

ตวัช้ีวดัที่ 1 : นกัลงทุน/ผูป้ระกอบการ และประชาชนรบัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิดา้นการคา้ 

การลงทุนชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ไม่นอ้ยกว่า 1,000 คน

ตวัช้ีวดัที่ 2 : หน่วยขบัเคลื่อนการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในพื้นที่ไดร้บัการเพิ่มประสทิธิภาพ 33 แหง่

กระทรวงพาณิชย ์

กรมการคา้ต่างประเทศ

โครงการ : โครงการขยายการคา้การลงทุนชายแดน และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

กระทรวงมหาดไทย

สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนการดําเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

21,758,195,700            

580,620,500             350,435,000               

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

20,147,382,000          

หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2563 ปี 2564

เพือ่สง่เสริมใหเ้กดิการขบัเคลือ่นเชงิพื้นทีใ่นระดบัภาค สรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัใหก้ระจายท ัว่ทกุภูมภิาค โดยเสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่ประชาชน

ในทกุพื้นทีใ่หเ้ป็นกลไกในการขบัเคลือ่นและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัประเทศในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม

สาธารณสุข วฒันธรรม และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นรากฐานทีม่ ัน่คง

และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนในพื้นที ่76 จงัหวดั

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นทีด่าํเนินการ 6 ภาค 76 จงัหวดั

หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 16 กระทรวง 43 หน่วยงาน 3 รฐัวสิาหกจิ

ผลสมัฤทธิ์

(1) ผลสมัฤทธิ์ : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชน

มคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

ภาคกลาง

- ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑ์

ภาคกลางเพิม่ขึ้นไมต่ ํา่กวา่

รอ้ยละ 3.50 3.50

: มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 2,753,012.1031 2,849,367.5267



หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2563 ปี 2564

ผลสมัฤทธิ์

- ตวัชี้วดั : อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้

ขยายตวัเพิม่ขึ้นไมต่ ํา่กวา่

รอ้ยละ 4.80 4.80

ภาคใต ้

- ตวัชี้วดั : ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient)

ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กวา่

0.400 0.400

- ตวัชี้วดั : อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน

เพิม่ขึ้นไมต่ ํา่กวา่

รอ้ยละ 3.02 3.02

: มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 91,509.6277 94,273.2185

: มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 888,627.7747 931,281.9079

- ตวัชี้วดั : ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient)

ในการกระจายรายไดภ้าคใตล้ดลงตํา่กวา่

0.420 0.420

ภาคใตช้ายแดน

- ตวัชี้วดั : ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient)

ในการกระจายรายไดภ้าคใตช้ายแดนลดลงตํา่กวา่

0.445 0.445

- ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค

ตะวนัออก ขยายตวัไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 6.50 6.50

ภาคตะวนัออก

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

- ตวัชี้วดั : มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 1,024,366.2421 1,060,219.0606

: มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 2,119,352.9683 2,257,110.9112

- ตวัชี้วดั : ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient)

ในการกระจายรายไดภ้าคตะวนัออกนอ้ยกวา่

0.397 0.397

- ตวัชี้วดั : ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient)

่

0.446 0.446

- ตวัชี้วดั : อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 3.50 3.50
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หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2563 ปี 2564

ผลสมัฤทธิ์

หมายเหต ุอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยรวมของภาค และมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค เป็นผลจากการขบัเคลือ่น

ของทกุภาคสว่น

- ตวัชี้วดั : อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคเหนือ

ขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 3.00 3.00

ภาคเหนือ

: มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาค ลา้นบาท 719,977.8562 741,577.1919

- ตวัชี้วดั : ค่าสมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient)

ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือลดลงตํา่กวา่

0.417 0.417
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แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 

3. การเกษตร

4. อตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต

5. การท่องเทีย่ว

6. พื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ

7. โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทิลั

8. ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่

9. เขตเศรษฐกิจพเิศษ

11. การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ

5. แผนภาพความเช่ือมโยง แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค

 5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

ยทุธศาสตรด์า้น :  การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

ประเด็นยทุธศาสตร ์: การพฒันาพื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัยทุธศาสตรช์าต ิ

ยทุธศาสตร ์

การจดัสรร

งบประมาณ 

แผนพฒันา

เศรษฐกจิและ 

สงัคมแหง่ชาต ิ

ฉบบัที่ 12 

และ

แผนแม่บท 

ภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  

ยทุธศาสตรท่ี์  9 : การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกจิ

เป้าหมาย : 1. ลดช่องวา่งรายไดร้ะหวา่งภาค และมกีารกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรมมากขึ้น

2. เพิม่จาํนวนเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่สาํหรบัคนทกุกลุม่ในสงัคม

3. พื้นทีฐ่านเศรษฐกจิหลกัมรีะบบการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสูง และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

ตวัชี้วดัเป้าหมาย : 1. ผลติภณัฑภ์าคต่อหวัระหวา่งภาคลดลง 

2. เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้น

3. ขอ้รอ้งเรยีนของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบจากการประกอบการในพื้นทีล่ดลง

13. การเสรมิสรา้งใหค้นไทยมสุีขภาวะทีด่ ี

15. พลงัทางสงัคม

16.เศรษฐกจิฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลกัประกนัทาง

สงัคม

18. การเตบิโตอย่างย ัง่ยนื

19. การบรหิารจดัการนํา้ท ัง้ระบบ

23. การวจิยัและพฒันานวตักรรม

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน 
เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 
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5.2  แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 

งบประมาณรายจา่ย  21,758.1957  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ* 350.4350     ลา้นบาท 
 

 

หมายเหต ุ*เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกบังบประมาณรายจา่ย 
กรอบ ก.บ.ภ. 66,516.1651 ลา้นบาท  คําขอส่วนราชการ 90,964.2305 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิ 

และสงัคมแห่งชาต ิ

 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ/

ตวัช้ีวดั 

 

แนวทางท่ี 1.1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั :  ภาคกลาง : อตัราการขยายตวัการผลติสนิคา้สาขาอตุสาหกรรมเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.2 และมลูค่าการคา้ชายแดน 

     เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 2.0 

ภาคใต ้: อตัราการขยายตวัการผลติสาขาอตุสาหกรรมภาคใต ้เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่ รอ้ยละ 2.6   

ภาคตะวนัออก: มูลค่าการลงทุนภาครฐัและเอกชนเพิ่มขึ้นไม่ตํา่กว่า 300,000 ลา้นบาท อตัราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของ 

                  กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 6.3 และมลูค่าการคา้ชายแดน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5 

       และมลูค่าการคา้ชายแดน ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 20 

ภาคเหนือ : มูลค่าการคา้ชายแดน ขยายตวัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 และอตัราการขยายตวัของการผลติสาขาอุตสาหกรรม  

                         เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 4 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

โครงการ 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง  

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใต ้

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออก 

4. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 3,773.0652 ลา้นบาท 

 

 

แนวทางที่ 1.1.2 :  เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร  

ตวัช้ีวดั : ภาคกลาง : อตัราการขยายตวัการผลติภาคการเกษตรภาคกลาง เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 1.9 

ภาคใต ้: อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตรภาคใต ้เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่ รอ้ยละ 1.5 

ภาคใตช้ายแดน : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2 

ภาคตะวนัออก: อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3.5 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 1.5 

ภาคเหนือ : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 4 

 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง  

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใต ้

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน 

4. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออก 

5. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 789.7081 ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั :  ภาคกลาง        1. อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลาง เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.50 

              2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.400 

ภาคใต ้     1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 4.80 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.420 

ภาคใตช้ายแดน   1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.02 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.445 

 

 

 

ภาคตะวนัออก      1. อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาคตะวนัออก ขยายตวัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 6.50 

             2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดน้อ้ยกวา่ 0.397 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

ภาคเหนือ  1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคเหนือ ขยายตวัเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.0 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.417 
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 

งบประมาณรายจา่ย  21,758.1957         ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ* 350.4350     ลา้นบาท 
 

 

หมายเหต ุ*เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกบังบประมาณรายจา่ย 
กรอบ ก.บ.ภ. 66,516.1651 ลา้นบาท  คําขอส่วนราชการ 90,964.2305 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิ 

และสงัคมแห่งชาต ิ

 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ/

ตวัช้ีวดั 

 

แนวทางที่ 1.1.3  : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

ตวัช้ีวดั :  ภาคกลาง : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วภาคกลางเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่ รอ้ยละ 15.0 

 ภาคใต ้: รายไดจ้ากการท่องเทีย่วภาคใต ้เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 20 

 ภาคใต ้ชายแดน : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้ น รอ้ยละ 10 และมูลค่าการคา้ชายแดน 

                        ภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 4 

  ภาคตะวนัออก : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 

  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 10 

  ภาคเหนือ : รายไดก้ารท่องเทีย่ว เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 12 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

โครงการ 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง  

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใต ้

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน 

4. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออก 

5. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 6,543.1378 ลา้นบาท 

 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ตวัช้ีวดั :   ภาคกลาง : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชนมคีุณภาพชวีติดขีึ้น รอ้ยละ 1 

  ภาคใตช้ายแดน : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันาประชาชนมคีุณภาพชวีติดขีึ้น  รอ้ยละ 1 

  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : สดัส่วนคนจนลดลงเหลอื รอ้ยละ 10.8 

 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง  

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน 

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 613.6229 ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั :  ภาคกลาง        1. อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลาง เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.50 

              2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.400 

ภาคใต ้     1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 4.80 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.420 

ภาคใตช้ายแดน   1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.02 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.445 

 

 

 

 

ภาคตะวนัออก      1. อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาคตะวนัออก ขยายตวัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 6.50 

             2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดน้อ้ยกวา่ 0.397 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

ภาคเหนือ  1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคเหนือ ขยายตวัเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.0 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.417 
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 

งบประมาณรายจา่ย  21,758.1957         ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ* 350.4350     ลา้นบาท 
 

 

หมายเหต ุ*เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกบังบประมาณรายจา่ย 
กรอบ ก.บ.ภ. 66,516.1651 ลา้นบาท  คําขอส่วนราชการ 90,964.2305 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิ 

และสงัคมแห่งชาต ิ

 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ/

ตวัช้ีวดั 

 

แนวทางที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ตวัช้ีวดั :   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : สดัส่วนคนจน ลดลงเหลอืรอ้ยละ 10.8 

            ภาคเหนือ : สดัส่วนคนจน ลดลงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 8 และสดัส่วนผูสู้งอายุที่เขา้ถงึบริการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว   

                           (Long Term Care) เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

โครงการ 

1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ 

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 463.4690 ลา้นบาท 

 

 

แนวทางท่ี 1.1.6  : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั :   ภาคกลาง : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้นรอ้ยละ 1 

  ภาคใต ้: พื้นทีป่่าชายเลนภาคใต ้เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่ 8,000 ไร่ 

 ภาคตะวนัออก : สดัส่วนพื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 29 ของพื้นทีภ่าค คุณภาพอากาศภาคตะวนัออก (ปรมิาณ             

                    กา๊ซโอโซน) ไมเ่กินค่ามาตรฐาน (เฉลีย่ 1 ชม. สูงสุด 100 pps) จาํนวนแหลง่นํา้ของภาคตะวนัออก  

                    ทีม่คุีณภาพในเกณฑด์ ี4 แหลง่ สดัส่วนปริมาณขยะมลูฝอยทีถ่กูกาํจดัอย่างถกูตอ้งและนาํกลบัมา  

                    ใชใ้หมข่องภาคตะวนัออก ไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 90 ของปรมิาณขยะทีเ่กดิขึ้น 

              ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 120,000 ไร่และสดัส่วนพื้นทีป่่าไมต่้อพื้นทีภ่าคไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 15.0 

    ภาคเหนือ : สดัส่วนพื้นทีป่่าไมต่้อพื้นทีภ่าค ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 58 ของพื้นทีภ่าคและจาํนวนวนัทีม่ค่ีาฝุ่นละออง  

                           ขนาดเลก็ (PM10) เกนิมาตรฐาน ไมเ่กนิ 15 วนั 

 

 
1. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคกลาง  

2. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคใต ้

3. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคตะวนัออก 

4. หน่วยรบังบประมาณในพื้นที ่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5. หน่วยรบังบประมาณในพื้นทีภ่าคเหนือ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 9,575.1927 ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั :  ภาคกลาง        1. อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลาง เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.50 

              2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.400 

ภาคใต ้     1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 4.80 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.420 

ภาคใตช้ายแดน   1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.02 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.445 

 

 

 

ภาคตะวนัออก      1. อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาคตะวนัออก ขยายตวัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 6.50 

             2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดน้อ้ยกวา่ 0.397 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

ภาคเหนือ  1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคเหนือ ขยายตวัเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.0 

               2. สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.417 
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รวมทัง้สิ้น     20,147.3820      187.1096     20,337.8250  994.5671      238.6940     21,758.1957 1,610.8137     8.00      

สาํนกันายกรฐัมนตรี          57.3158             -                  -           25.3014             -           25.3014 32.0144-  -55.86

1. สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ

(องคก์ารมหาชน)

         49.2663             -                  -            7.5000             -             7.5000 41.7663-  -84.78

2. สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)           8.0495             -                  -           17.8014             -           17.8014 9.7519 121.15

กระทรวงกลาโหม           3.0800             -                  -                 -           7.4985           7.4985 4.4185 143.46

1. กองทพัอากาศ           3.0800             -                  -                 -           7.4985           7.4985 4.4185 143.46

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา          29.6954             -                  -           27.2636             -           27.2636 2.4318-  -8.19

1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยว

อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

         29.6954             -                  -           27.2636             -           27.2636 2.4318-  -8.19

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์          38.0933             -                  -           44.6226             -           44.6226 6.5293 17.14

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย์

          9.9143             -                  -                 -               -                 -   9.9143-          -100.00

2. สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)          28.1790             -                  -           44.6226             -           44.6226 16.4436 58.35

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม       1,094.9116         0.8872        244.9892       638.0578             -          883.9342 210.9774-  -19.27

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์

วจิยั และนวตักรรม

         26.3408         0.8872        222.6337         12.6600             -          236.1809 209.8401 796.64

2. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน           4.2274             -                  -            2.5817             -             2.5817 1.6457-  -38.93

3. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์          27.3864             -                  -                 -               -                 -   27.3864-        -100.00

4. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี          62.3550             -            22.3555               -               -           22.3555 39.9995-  -64.15

5. สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั           2.0000             -                  -                 -               -                 -   2.0000-          -100.00

6. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร           2.5000             -                  -                 -               -                 -   2.5000-          -100.00

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่           4.8631             -                  -                 -               -                 -   4.8631-          -100.00

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา           0.9974             -                  -                 -               -                 -   0.9974-          -100.00

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์          39.0000             -                  -                 -               -                 -   39.0000-        -100.00

10. มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี          35.0000             -                  -                 -               -                 -   35.0000-        -100.00

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ           5.0000             -                  -                 -               -                 -   5.0000-          -100.00

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร          22.5400             -                  -                 -               -                 -   22.5400-        -100.00

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา          17.5263             -                  -                 -               -                 -   17.5263-        -100.00

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี          12.0000             -                  -                 -               -                 -   12.0000-        -100.00

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี           5.0000             -                  -                 -               -                 -   5.0000-          -100.00

16. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน          20.0000             -                  -                 -               -                 -   20.0000-        -100.00

17. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์          38.8383             -                  -            4.1250             -             4.1250 34.7133-  -89.38

18. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ           8.0000             -                  -                 -               -                 -   8.0000-          -100.00

19. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี          55.0000             -                  -           40.0000             -           40.0000 15.0000-  -27.27

20. มหาวทิยาลยัพะเยา          10.0317             -                  -           94.9558             -           94.9558 84.9241 846.56

21. มหาวทิยาลยัมหดิล          99.2811             -                  -         155.6218             -          155.6218 56.3407 56.75

22. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้          92.5307             -                  -                 -               -                 -   92.5307-        -100.00

23. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง         134.7885             -                  -                 -               -                 -   134.7885-       -100.00

24. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์         210.0000             -                  -         240.0000             -          240.0000 30.0000 14.29

25. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบงั

        110.3899             -                  -                 -               -                 -   110.3899-       -100.00

26. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ          26.0299             -                  -           32.5000             -           32.5000 6.4701          24.86

27. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)           3.4318             -                  -            4.1682             -             4.1682 0.7364          21.46

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563
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28. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)          19.8533             -                  -           51.4453             -           51.4453 31.5920        159.13

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       7,892.5423      157.7327      8,380.2409               -               -        8,537.9736 645.4313       8.18

1. กรมการขา้ว          47.7753       40.3720           4.5000               -               -           44.8720 2.9033-          -6.08

2. กรมชลประทาน       7,491.6204             -        8,231.7642               -               -        8,231.7642 740.1438       9.88

3. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์           1.9447             -                  -                 -               -                 -   1.9447-          -100.00

4. กรมปศุสตัว ์          59.2870         3.4125          48.1720               -               -           51.5845 7.7025-          -12.99

5. กรมพฒันาที่ดนิ         216.5365       75.1567          91.6000               -               -          166.7567 49.7798-        -22.99

6. กรมวชิาการเกษตร          16.3213             -             4.2047               -               -             4.2047 12.1166-        -74.24

7. กรมส่งเสริมการเกษตร          39.2031       34.8900                -                 -               -           34.8900 4.3131-          -11.00

8. กรมหม่อนไหม          15.0003             -                  -                 -               -                 -   15.0003-        -100.00

9. สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม           4.8537         3.9015                -                 -               -             3.9015 0.9522-          -19.62

กระทรวงคมนาคม       4,955.9767             -        7,352.1094               -               -        7,352.1094 2,396.1327     48.35

1. กรมเจา้ท่า          47.6619             -            47.4391               -               -           47.4391 0.2228-          -0.47

2. กรมทางหลวง       3,134.0000             -        4,931.9000               -               -        4,931.9000 1,797.9000     57.37

3. กรมทางหลวงชนบท       1,052.8660             -        1,205.2590               -               -        1,205.2590 152.3930       14.47

4. กรมท่าอากาศยาน         721.4488             -        1,167.5113               -               -        1,167.5113 446.0625       61.83

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม         202.3868             -                  -         143.7233             -          143.7233 58.6635-        -28.99

1. สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั         202.3868             -                  -         143.7233             -          143.7233 58.6635-        -28.99

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม       1,223.9824         2.1146        818.2812         67.3150       54.9000        942.6108 281.3716-       -22.99

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่          66.4187             -                  -                 -         44.6000         44.6000 21.8187-        -32.85

2. กรมทรพัยากรธรณี          69.0000             -                  -                 -               -                 -   69.0000-        -100.00

3. กรมป่าไม ้         467.4778         1.0500        278.3471         63.8650             -          343.2621 124.2157-       -26.57

4. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื         621.0859         1.0646        539.9341          3.4500       10.3000        554.7487 66.3372-        -10.68

กระทรวงพาณิชย์         122.8613             -                  -           32.2194      107.6050        139.8244 16.9631        13.81

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์         106.9276             -                  -                 -        100.0000        100.0000 6.9276-          -6.48

2. กรมการคา้ต่างประเทศ           6.3616             -                  -                 -           7.6050           7.6050 1.2434          19.55

3. สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา

(องคก์ารมหาชน)

          3.5295             -                  -            2.2126             -             2.2126 1.3169-          -37.31

4. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน)

          6.0426             -                  -           30.0068             -           30.0068 23.9642        396.59

กระทรวงมหาดไทย       1,448.7605             -        1,431.9992               -               -        1,431.9992 16.7613-        -1.16

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง       1,099.1412             -        1,431.9992               -               -        1,431.9992 332.8580       30.28

2. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่         349.6193             -                  -                 -               -                 -   349.6193-       -100.00

กระทรวงยตุธิรรม           1.7647             -                  -                 -               -                 -   1.7647-          -100.00

1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม           1.7647             -                  -                 -               -                 -   1.7647-          -100.00

กระทรวงวฒันธรรม         229.1775             -          480.9426               -         12.6166        493.5592 264.3817       115.36

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม           5.9389             -                  -                 -           9.7930           9.7930 3.8541          64.90

2. กรมศิลปากร         223.2386             -          480.9426               -           2.8236        483.7662 260.5276       116.70

กระทรวงศึกษาธิการ          70.0969             -                  -                 -           6.4167           6.4167 63.6802-        -90.85

1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน           1.2141             -                  -                 -               -                 -   1.2141-          -100.00

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา          68.8828             -                  -                 -           6.4167           6.4167 62.4661-        -90.68

กระทรวงสาธารณสุข         454.5941       26.3751        526.7953               -               -          553.1704 98.5763        21.68

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข         405.1285       26.3751        466.4153               -               -          492.7904 87.6619        21.64

2. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก          49.4656             -            60.3800               -               -           60.3800 10.9144        22.06
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กระทรวง - หน่วยงาน ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563

กระทรวงอตุสาหกรรม         138.4070             -                  -            8.0640       49.6572         57.7212 80.6858-        -58.30

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม          56.5980             -                  -            8.0640       13.8572         21.9212 34.6768-        -61.27

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม          81.8090             -                  -                 -         35.8000         35.8000 46.0090-        -56.24

รฐัวสิาหกจิ       1,478.6303             -        1,102.4672          8.0000             -        1,110.4672 368.1631-       -24.90

1. การประปาส่วนภูมภิาค       1,470.5949             -        1,097.4672               -               -        1,097.4672 373.1277-       -25.37

2. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

          5.7354             -                  -            8.0000             -             8.0000 2.2646          39.48

3. องคก์ารตลาด                -               -             5.0000               -               -             5.0000 5.0000          100.00

4. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์           2.3000             -                  -                 -               -                 -   2.3000-          -100.00

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น         705.1054             -                  -                 -               -                 -   705.1054-       -100.00

1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลย         180.0000             -                  -                 -               -                 -   180.0000-       -100.00

2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมกุดาหาร          34.9176             -                  -                 -               -                 -   34.9176-        -100.00

3. เทศบาลเมอืงทุ่งสง         114.1075             -                  -                 -               -                 -   114.1075-       -100.00

4. เทศบาลเมอืงกาํแพงเพชร          39.7908             -                  -                 -               -                 -   39.7908-        -100.00

5. เทศบาลเมอืงกระบี่          79.2000             -                  -                 -               -                 -   79.2000-        -100.00

6. เทศบาลเมอืงศรีราชา          63.2651             -                  -                 -               -                 -   63.2651-        -100.00

7. เทศบาลเมอืงสตัหบี          27.0000             -                  -                 -               -                 -   27.0000-        -100.00

8. เทศบาลเมอืงหนองปรือ          52.2301             -                  -                 -               -                 -   52.2301-        -100.00

9. เทศบาลเมอืงวงันํา้เยน็          68.6943             -                  -                 -               -                 -   68.6943-        -100.00

10. เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน          45.9000             -                  -                 -               -                 -   45.9000-        -100.00

79



7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน

เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น          20,147.3820          21,758.1957       1,610.8137 8.00

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมี

ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน

         20,147.3820          21,758.1957       1,610.8137 8.00

ตวัช้ีวดัที่ 1 : [ภาคกลาง] อตัราการขยายตวัของมูลค่าผลติภณัฑ ์

ภาคกลาง เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 3.50 3.50

ตวัช้ีวดัที่ 2 : [ภาคกลาง] สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค 

(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า

0.400 0.400

ตวัช้ีวดัที่ 3 : [ภาคใต]้ อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ

ของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 4.80 4.80

ตวัช้ีวดัที่ 4 : [ภาคใต]้ สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค 

(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า

0.420 0.420

ตวัช้ีวดัที่ 5 : [ภาคใตช้ายแดน] อตัราการเจรญิเติบโตทาง

เศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 3.02 3.02

ตวัช้ีวดัที่ 6 : [ภาคใตช้ายแดน] สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค 

(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า

0.445 0.445

ตวัช้ีวดัที่ 7 : [ภาคตะวนัออก] อตัราการขยายตวัของมูลค่า

ผลติภณัฑม์วลรวมภาคตะวนัออก ขยายตวัไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 6.50 6.50

ตวัช้ีวดัที่ 8 : [ภาคตะวนัออก] สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค 

(Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดน้อ้ยกว่า

0.397 0.397

ตวัช้ีวดัที่ 9 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] อตัราการเจรญิเติบโตทาง

เศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 3.50 3.50

ตวัช้ีวดัที่ 10 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] สมัประสทิธิ์ความ

ไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้

ลดลงตํา่กว่า

0.446 0.446

ตวัช้ีวดัที่ 11 : [ภาคเหนือ] อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของ

ภาคเหนือ ขยายตวัเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 3.00 3.00

ตวัช้ีวดัที่ 12 : [ภาคเหนือ] สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค 

(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า

0.417 0.417

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม

การคา้และการลงทุน

           4,625.4426            3,773.0652 -       852.3774 -18.43

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 2

ตวัช้ีวดัที่ 2 : [ภาคกลาง] อตัราการขยายตวัการผลติสนิคา้

สาขาอตุสาหกรรมภาคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 3.2 3.2

ตวัช้ีวดัที่ 3 : [ภาคกลาง] มูลค่าการคา้ชายแดน เพิ่มข้ึน

ไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 2.0 2.0

ตวัช้ีวดัที่ 4 : [ภาคใต]้ อตัราการขยายตวัการผลติสาขา

อตุสาหกรรมภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 2.6 2.6

ตวัช้ีวดัที่ 5 : [ภาคตะวนัออก] มูลค่าการลงทุนภาครฐัและเอกชน

เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

ลา้นบาท 300,000 300,000

ตวัช้ีวดัที่ 6 : [ภาคตะวนัออก] อตัราการเจรญิเติบโตเศรษฐกจิของ

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 6.3 6.3

ตวัช้ีวดัที่ 7 : [ภาคตะวนัออก] มูลค่าการคา้ชายแดน เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 15 15

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

 กระทรวง - หน่วยงาน
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

 กระทรวง - หน่วยงาน
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

งบประมาณ

ตวัช้ีวดัที่ 8 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] อตัราการเจรญิเติบโต

เศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 3.5 3.5

ตวัช้ีวดัที่ 9 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] มูลค่าการคา้ชายแดน

ขยายตวัไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 20 20

ตวัช้ีวดัที่ 10 : [ภาคเหนือ] มูลค่าการคา้ชายแดน ขยายตวั

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 15 15

ตวัช้ีวดัที่ 11 : [ภาคเหนือ] อตัราการขยายตวัของการผลติ

สาขาอตุสาหกรรม เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 4 4

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี               27.5000                      -   -         27.5000 -100.00

(1) สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน)

              27.5000                      -   -        27.5000 -100.00

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม              331.5155              259.3065 -         72.2090 -21.78

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

                2.8923              222.6337         219.7414 7,597.46

(2) มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์                 6.0000                      -   -          6.0000 -100.00

(3) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี               62.3550               22.3555 -        39.9995 -64.15

(4) มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์               39.0000                      -   -        39.0000 -100.00

(5) มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร               22.5400                      -   -        22.5400 -100.00

(6) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี               12.0000                      -   -        12.0000 -100.00

(7) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน               20.0000                      -   -        20.0000 -100.00

(8) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์               38.8383                 4.1250 -        34.7133 -89.38

(9) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                 8.0000                      -   -          8.0000 -100.00

(10) มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                 9.5000                      -   -          9.5000 -100.00

(11) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั              110.3899                      -   -       110.3899 -100.00

(12) สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                      -                 10.1923          10.1923 100.00

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               19.4528               12.5497 -          6.9031 -35.49

(1) กรมพฒันาที่ดนิ                      -                   8.3450            8.3450 100.00

(2) กรมวชิาการเกษตร                 4.4525                 4.2047 -          0.2478 -5.57

(3) กรมหมอ่นไหม               15.0003                      -   -        15.0003 -100.00

4. กระทรวงคมนาคม            2,581.6308            2,560.9375 -         20.6933 -0.80

(1) กรมทางหลวง            1,548.4000            1,286.4400 -       261.9600 -16.92

(2) กรมทางหลวงชนบท              479.1580              258.7790 -       220.3790 -45.99

(3) กรมท่าอากาศยาน              554.0728            1,015.7185         461.6457 83.32

5. กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม               91.5675               26.2420 -         65.3255 -71.34

(1) สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั               91.5675               26.2420 -        65.3255 -71.34

6. กระทรวงพาณิชย์               27.1351               78.2176          51.0825 188.25

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               23.0721               51.0657          27.9936 121.33

(2) กรมการคา้ต่างประเทศ                 0.5335                 5.6250            5.0915 954.36

(3) สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา 

(องคก์ารมหาชน)

                3.5295                 2.2126 -          1.3169 -37.31

(4) สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน)

                     -                 19.3143          19.3143 100.00

7. กระทรวงมหาดไทย              277.9128              144.9966 -       132.9162 -47.83

(1) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง              101.8492              144.9966          43.1474 42.36

(2) กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่              176.0636                      -   -       176.0636 -100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

 กระทรวง - หน่วยงาน
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

งบประมาณ

8. กระทรวงศึกษาธกิาร               43.9872                      -   -         43.9872 -100.00

(1) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               43.9872                      -   -        43.9872 -100.00

9. กระทรวงสาธารณสุข               45.8928              104.9940          59.1012 128.78

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข               21.1600               74.8040          53.6440 253.52

(2) กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก               24.7328               30.1900            5.4572 22.06

10. กระทรวงอตุสาหกรรม               68.6298               42.5362 -         26.0936 -38.02

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม               30.4548               16.7612 -        13.6936 -44.96

(2) กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม               38.1750               25.7750 -        12.4000 -32.48

11. รฐัวสิาหกจิ              738.2248              543.2851 -       194.9397 -26.41

(1) การประปาสว่นภูมภิาค              738.2248              543.2851 -       194.9397 -26.41

12. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น              371.9935                      -   -       371.9935 -100.00

(1) เทศบาลเมอืงทุ่งสง              114.1075                      -   -       114.1075 -100.00

(2) เทศบาลเมอืงกาํแพงเพชร               39.7908                      -   -        39.7908 -100.00

(3) เทศบาลเมอืงกระบี่               79.2000                      -   -        79.2000 -100.00

(4) เทศบาลเมอืงศรีราชา               63.2651                      -   -        63.2651 -100.00

(5) เทศบาลเมอืงหนองปรือ               52.2301                      -   -        52.2301 -100.00

(6) เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน               23.4000                      -   -        23.4000 -100.00

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร              906.3949              789.7081 -       116.6868 -12.87

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 2

ตวัช้ีวดัที่ 2 : [ภาคกลาง] อตัราการขยายตวัการผลติ

ภาคการเกษตรภาคกลาง เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 1.9 1.9

ตวัช้ีวดัที่ 3 : [ภาคใต]้ อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร

ภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 1.5 1.5

ตวัช้ีวดัที่ 4 : [ภาคใตช้ายแดน] มูลค่าสนิคา้เกษตรเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 2 2

ตวัช้ีวดัที่ 5 : [ภาคตะวนัออก] อตัราการขยายตวัการผลติ

ภาคเกษตร เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 3.5 3.5

ตวัช้ีวดัที่ 6 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] อตัราการขยายตวั

การผลติภาคเกษตร ขยายตวัไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 1.5 1.5

ตวัช้ีวดัที่ 7 : [ภาคเหนือ] อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร

เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 4 4

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม              206.8892               78.9471 -       127.9421 -61.84

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

              23.4485               13.5472 -          9.9013 -42.23

(2) สถาบนัวทิยาลยัชุมชน                 1.2317                 1.2317                  -  0.00

(3) มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์               21.3864                      -   -        21.3864 -100.00

(4) มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                 2.5000                      -   -          2.5000 -100.00

(5) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่                 4.8631                      -   -          4.8631 -100.00

(6) มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี               35.0000                      -   -        35.0000 -100.00

(7) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา               17.5263                      -   -        17.5263 -100.00

(8) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                 5.0000                      -   -          5.0000 -100.00

(9) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี               55.0000               40.0000 -        15.0000 -27.27

(10) มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้               11.4715                      -   -        11.4715 -100.00

(11) สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ               26.0299               20.0000 -          6.0299 -23.17

(12) สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                 3.4318                 4.1682            0.7364 21.46
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2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              441.3691              454.2897          12.9206 2.93

(1) กรมการขา้ว               47.7753               44.8720 -          2.9033 -6.08

(2) กรมชลประทาน               66.5000              160.6300          94.1300 141.55

(3) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์                 1.9447                      -   -          1.9447 -100.00

(4) กรมปศุสตัว ์               59.2870               51.5845 -          7.7025 -12.99

(5) กรมพฒันาที่ดนิ              209.9365              158.4117 -        51.5248 -24.54

(6) กรมวชิาการเกษตร               11.8688                      -   -        11.8688 -100.00

(7) กรมสง่เสริมการเกษตร               39.2031               34.8900 -          4.3131 -11.00

(8) สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม                 4.8537                 3.9015 -          0.9522 -19.62

3. กระทรวงคมนาคม              117.6619              186.4391          68.7772 58.45

(1) กรมเจา้ท่า               47.6619               47.4391 -          0.2228 -0.47

(2) กรมทางหลวง                      -                 49.0000          49.0000 100.00

(3) กรมทางหลวงชนบท               70.0000               90.0000          20.0000 28.57

4. กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม               16.2738               22.4626            6.1888 38.03

(1) สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั               16.2738               22.4626            6.1888 38.03

5. กระทรวงพาณิชย์               62.9033               31.9096 -         30.9937 -49.27

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               62.9033               31.9096 -        30.9937 -49.27

6. กระทรวงศึกษาธกิาร               14.6000                      -   -         14.6000 -100.00

(1) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               14.6000                      -   -        14.6000 -100.00

7. กระทรวงอตุสาหกรรม               40.9622                 5.1600 -         35.8022 -87.40

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม               23.9432                 5.1600 -        18.7832 -78.45

(2) กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม               17.0190                      -   -        17.0190 -100.00

8. รฐัวสิาหกจิ                 5.7354               10.5000            4.7646 83.07

(1) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                 5.7354                 5.5000 -          0.2354 -4.10

(2) องคก์ารตลาด                      -                   5.0000            5.0000 100.00

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยว

และการบรกิาร

           4,555.9662            6,543.1378       1,987.1716 43.62

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิารเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 1

ตวัช้ีวดัที่ 2 : [ภาคกลาง] รายไดจ้ากการท่องเที่ยวภาคกลาง

เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 15 15

ตวัช้ีวดัที่ 3 : [ภาคใต]้ รายไดจ้ากการท่องเที่ยวภาคใต ้

เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 20 20

ตวัช้ีวดัที่ 4 : [ภาคใตช้ายแดน] รายไดจ้ากการท่องเที่ยว

และบรกิารเพิ่มข้ึน

รอ้ยละ 10 10

ตวัช้ีวดัที่ 5 : [ภาคใตช้ายแดน] มูลค่าการคา้ชายแดน

ภาคใตช้ายแดน เพิ่มข้ึน

รอ้ยละ 4 4

ตวัช้ีวดัที่ 6 : [ภาคตะวนัออก] รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 20 20

ตวัช้ีวดัที่ 7 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] รายไดจ้าก

การท่องเที่ยวขยายตวัไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 10 10

ตวัช้ีวดัที่ 8 : [ภาคเหนือ] รายไดก้ารท่องเที่ยว เพิ่มข้ึน

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 12 12
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1. สาํนกันายกรฐัมนตรี               29.8158               25.3014 -          4.5144 -15.14

(1) สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน)

              21.7663                 7.5000 -        14.2663 -65.54

(2) สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)                 8.0495               17.8014            9.7519 121.15

2. กระทรวงกลาโหม                 3.0800                 7.4985            4.4185 143.46

(1) กองทพัอากาศ                 3.0800                 7.4985            4.4185 143.46

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา               29.6954               27.2636 -          2.4318 -8.19

(1) องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยว

อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

              29.6954               27.2636 -          2.4318 -8.19

4. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม              243.9931              294.5230          50.5299 20.71

(1) สถาบนัวทิยาลยัชุมชน                 2.9957                 1.3500 -          1.6457 -54.94

(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                 0.9974                      -   -          0.9974 -100.00

(3) มหาวทิยาลยัพะเยา                      -                 31.4500          31.4500 100.00

(4) มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้               30.0000                      -   -        30.0000 -100.00

(5) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์              210.0000              240.0000          30.0000 14.29

(6) สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                      -                 12.5000          12.5000 100.00

(7) สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                      -                   9.2230            9.2230 100.00

5. กระทรวงคมนาคม            1,923.0840            4,102.8328       2,179.7488 113.35

(1) กรมทางหลวง            1,252.0000            3,150.5600       1,898.5600 151.64

(2) กรมทางหลวงชนบท              503.7080              800.4800         296.7720 58.92

(3) กรมท่าอากาศยาน              167.3760              151.7928 -        15.5832 -9.31

6. กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม               94.5455               88.6728 -          5.8727 -6.21

(1) สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั               94.5455               88.6728 -          5.8727 -6.21

7. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม              279.9217              164.1953 -       115.7264 -41.34

(1) กรมทรพัยากรธรณี               69.0000                      -   -        69.0000 -100.00

(2) กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื              210.9217              164.1953 -        46.7264 -22.15

8. กระทรวงพาณิชย์               32.8229               29.6972 -          3.1257 -9.52

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               20.9522               17.0247 -          3.9275 -18.75

(2) กรมการคา้ต่างประเทศ                 5.8281                 1.9800 -          3.8481 -66.03

(3) สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน)

                6.0426               10.6925            4.6499 76.95

9. กระทรวงมหาดไทย              483.9986              561.3596          77.3610 15.98

(1) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง              394.6280              561.3596         166.7316 42.25

(2) กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่               89.3706                      -   -        89.3706 -100.00

10. กระทรวงวฒันธรรม              229.1775              493.5592         264.3817 115.36

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                 5.9389                 9.7930            3.8541 64.90

(2) กรมศิลปากร              223.2386              483.7662         260.5276 116.70

11. กระทรวงศึกษาธกิาร                 4.2141                      -   -          4.2141 -100.00

(1) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                 1.2141                      -   -          1.2141 -100.00

(2) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 3.0000                      -   -          3.0000 -100.00

12. กระทรวงสาธารณสุข              119.3036              311.6453         192.3417 161.22

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข               94.5708              281.4553         186.8845 197.61

(2) กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก               24.7328               30.1900            5.4572 22.06
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13. กระทรวงอตุสาหกรรม               28.8150               10.0250 -         18.7900 -65.21

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม                 2.2000                      -   -          2.2000 -100.00

(2) กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม               26.6150               10.0250 -        16.5900 -62.33

14. รฐัวสิาหกจิ              720.3871              426.5641 -       293.8230 -40.79

(1) การประปาสว่นภูมภิาค              718.0871              424.0641 -       294.0230 -40.95

(2) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                      -                   2.5000            2.5000 100.00

(3) องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์                 2.3000                      -   -          2.3000 -100.00

15. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น              333.1119                      -   -       333.1119 -100.00

(1) องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัเลย              180.0000                      -   -       180.0000 -100.00

(2) องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัมกุดาหาร               34.9176                      -   -        34.9176 -100.00

(3) เทศบาลเมอืงสตัหบี               27.0000                      -   -        27.0000 -100.00

(4) เทศบาลเมอืงวงันํา้เยน็               68.6943                      -   -        68.6943 -100.00

(5) เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน               22.5000                      -   -        22.5000 -100.00

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบั

คุณภาพชีวติ

             569.4716              613.6229          44.1513 7.75

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชน

มีคณุภาพชีวติดีข้ึน

รอ้ยละ 1

ตวัช้ีวดัที่ 2 : [ภาคกลาง] ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา

ประชาชนมีคณุภาพชีวติดีข้ึน

รอ้ยละ 1 1

ตวัช้ีวดัที่ 3 : [ภาคใตช้ายแดน] ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง 

พฒันาประชาชนมีคณุภาพชีวติดีข้ึน

รอ้ยละ 1 1

ตวัช้ีวดัที่ 4 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] สดัส่วนคนจน

ลดลงเหลอื

รอ้ยละ 10.8 10.8

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์               14.5207               27.2494          12.7287 87.66

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย์

                9.9143                      -   -          9.9143 -100.00

(2) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)                 4.6064               27.2494          22.6430 491.56

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม              260.9229              187.6518 -         73.2711 -28.08

(1) สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั                 2.0000                      -   -          2.0000 -100.00

(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                 5.0000                      -   -          5.0000 -100.00

(3) มหาวทิยาลยัมหดิล               99.2811              155.6218          56.3407 56.75

(4) มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง              134.7885                      -   -       134.7885 -100.00

(5) สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)               19.8533               32.0300          12.1767 61.33

3. กระทรวงคมนาคม                      -                124.6000         124.6000 100.00

(1) กรมทางหลวง                      -                 68.6000          68.6000 100.00

(2) กรมทางหลวงชนบท                      -                 56.0000          56.0000 100.00

4. กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม                      -                   6.3459            6.3459 100.00

(1) สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั                      -                   6.3459            6.3459 100.00

5. กระทรวงยตุธิรรม                 1.7647                      -   -          1.7647 -100.00

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม                 1.7647                      -   -          1.7647 -100.00

6. กระทรวงศึกษาธกิาร                 7.2956                 6.4167 -          0.8789 -12.05

(1) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 7.2956                 6.4167 -          0.8789 -12.05
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 กระทรวง - หน่วยงาน
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

งบประมาณ

7. กระทรวงสาธารณสุข              284.9677              131.2411 -       153.7266 -53.95

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข              284.9677              131.2411 -       153.7266 -53.95

8. รฐัวสิาหกจิ                      -                130.1180         130.1180 100.00

(1) การประปาสว่นภูมภิาค                      -                130.1180         130.1180 100.00

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้น

การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

             357.3173              463.4690         106.1517 29.71

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัส่วนความเสมอภาคทางสงัคม เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 10

ตวัช้ีวดัที่ 2 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] สดัส่วนคนจน 

ลดลงเหลอื

รอ้ยละ 11.5 10.8

ตวัช้ีวดัที่ 3 : [ภาคเหนือ] สดัส่วนคนจน ลดลงไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 8 8

ตวัช้ีวดัที่ 4 : [ภาคเหนือ] สดัส่วนผูสู้งอายทุี่เขา้ถงึบรกิารดูแล

ผูสู้งอายรุะยะยาว  (Long Term Care) เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 5 5

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์               23.5726               17.3732 -          6.1994 -26.30

(1) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)               23.5726               17.3732 -          6.1994 -26.30

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม               10.0317               63.5058          53.4741 533.05

(1) มหาวทิยาลยัพะเยา               10.0317               63.5058          53.4741 533.05

3. กระทรวงคมนาคม              305.0000              377.3000          72.3000 23.70

(1) กรมทางหลวง              305.0000              377.3000          72.3000 23.70

4. กระทรวงสาธารณสุข                 4.4300                 5.2900            0.8600 19.41

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 4.4300                 5.2900            0.8600 19.41

5. รฐัวสิาหกจิ               14.2830                      -   -         14.2830 -100.00

(1) การประปาสว่นภูมภิาค               14.2830                      -   -        14.2830 -100.00

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

           9,132.7894            9,575.1927         442.4033 4.84

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มดีข้ึน รอ้ยละ 1

ตวัช้ีวดัที่ 2 : [ภาคกลาง] ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ดีข้ึน

รอ้ยละ 1 1

ตวัช้ีวดัที่ 3 : [ภาคใต]้ พื้นที่ป่าชายเลนภาคใต ้เพิ่มข้ึน

ไม่ตํา่กว่า

ไร่ 8,000 8,000

ตวัช้ีวดัที่ 4 : [ภาคตะวนัออก] สดัส่วนพื้นที่ป่าไม ้เพิ่มข้ึน

เป็นรอ้ยละ 29 ของพื้นที่ภาค

เป็นรอ้ยละ 27 29

ตวัช้ีวดัที่ 5 : [ภาคตะวนัออก] คุณภาพอากาศภาคตะวนัออก 

(ปรมิาณกา๊ซโอโซน) ไม่เกนิค่ามาตรฐาน

(เฉลี่ย 1 ชม. สูงสุด 100 pps)

100 100

ตวัช้ีวดัที่ 6 : [ภาคตะวนัออก] จาํนวนแหล่งน้ําของ

ภาคตะวนัออกที่มีคณุภาพในเกณฑด์ ี4 แหล่ง

3 4

ตวัช้ีวดัที่ 7 : [ภาคตะวนัออก] สดัส่วนปรมิาณขยะมูลฝอย

ที่ถกูกาํจดัอย่างถกูตอ้งและนํากลบัมาใชใ้หม่ของภาคตะวนัออก 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของปรมิาณขยะที่เกดิข้ึน

85 90

ตวัช้ีวดัที่ 8 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน ไร่ 120,000 120,000

ตวัช้ีวดัที่ 9 : [ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ] สดัส่วนพื้นที่ป่าไม ้

ต่อพื้นที่ภาคไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 15 15
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

 กระทรวง - หน่วยงาน
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

งบประมาณ

ตวัช้ีวดัที่ 10 : [ภาคเหนือ] สดัส่วนพื้นที่ป่าไมต่้อพื้นที่ภาค 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 58 ของพื้นที่ภาค

รอ้ยละ 58 58

ตวัช้ีวดัที่ 11 : [ภาคเหนือ] จาํนวนวนัที่มีค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 

(PM10) เกนิมาตรฐาน ไม่เกนิ 15 วนั

15 15

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม               41.5592 -   -         41.5592 -100.00

(1) มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้               41.5592 -   -        41.5592 -100.00

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            7,431.7204            8,071.1342         639.4138 8.60

(1) กรมชลประทาน            7,425.1204            8,071.1342         646.0138 8.70

(2) กรมพฒันาที่ดนิ                 6.6000 -   -          6.6000 -100.00

3. กระทรวงคมนาคม               28.6000 -   -         28.6000 -100.00

(1) กรมทางหลวง               28.6000 -   -        28.6000 -100.00

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม              944.0607              778.4155 - 165.6452 -17.55

(1) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่               66.4187               44.6000 - 21.8187 -32.85

(2) กรมป่าไม ้              467.4778              343.2621 - 124.2157 -26.57

(3) กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื              410.1642              390.5534 - 19.6108 -4.78

5. กระทรวงมหาดไทย              686.8491              725.6430 38.7939 5.65

(1) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง              602.6640              725.6430 122.9790 20.41

(2) กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่               84.1851 -   -        84.1851 -100.00
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หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

  สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคกลาง 

(นนทบรุ ี ปทมุธานี  พระนครศรอียธุยา  สระบรุ ี ชยันาท  ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี อา่งทอง  กาญจนบรุ ี นครปฐม  ราชบรุ ี สพุรรณบรุ ี เพชรบรุ ี ประจวบคีรขีนัธ ์ สมทุรสงคราม  สมทุรสาคร  และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ย                                  2,971.2015       ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                    157.2439        ลา้นบาท 

 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการผลติสนิคา้สาขาอตุสาหกรรมภาคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3.2 

โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

รวมงบประมาณรายจา่ย 6.0775 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -    ลา้นบาท 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัของมูลค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3.50 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กว่า 0.40 
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หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

 

 

 

 สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคกลาง 

(นนทบรุ ี ปทมุธานี  พระนครศรอียธุยา  สระบรุ ี ชยันาท  ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี อา่งทอง  กาญจนบรุ ี นครปฐม  ราชบรุ ี สพุรรณบรุ ี เพชรบรุ ี ประจวบคีรขีนัธ ์ สมทุรสงคราม  สมทุรสาคร  และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ย                                  2,971.2015       ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                    157.2439        ลา้นบาท 
                                           

                                           หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

                             

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : มูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 2 
 

โครงการสง่เสรมิการคา้ชายแดน 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

รวมงบประมาณรายจา่ย 36.1107 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -     ลา้นบาท 

 

 

 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัของมูลค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3.50 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กว่า 0.40 

 

91





 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคกลาง 

(นนทบรุ ี ปทมุธานี  พระนครศรอียธุยา  สระบรุ ี ชยันาท  ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี อา่งทอง  กาญจนบรุ ี นครปฐม  ราชบรุ ี สพุรรณบรุ ี เพชรบรุ ี ประจวบคีรขีนัธ ์ สมทุรสงคราม  สมทุรสาคร  และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ย                                  2,971.2015       ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                    157.2439        ลา้นบาท 
                                           

                                           หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                           

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคการเกษตรภาคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 1.9 
 

โครงการพฒันาและสง่เสรมิการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมการขา้ว 

2. กรมพฒันาทีด่นิ 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

รวมงบประมาณรายจา่ย 32.2614 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -     ลา้นบาท 

 

 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัของมูลค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3.50 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กว่า 0.40 

93





หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

  

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคกลาง 

(นนทบรุ ี ปทมุธานี  พระนครศรอียธุยา  สระบรุ ี ชยันาท  ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี อา่งทอง  กาญจนบรุ ี นครปฐม  ราชบรุ ี สพุรรณบรุ ี เพชรบรุ ี ประจวบคีรขีนัธ ์ สมทุรสงคราม  สมทุรสาคร  และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ย                                  2,971.2015       ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                    157.2439        ลา้นบาท 
                                           

                                           หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวภาคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 15 

 

โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

2. กรมทางหลวงชนบท 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. กรมศิลปากร 

กระทรวงมหาดไทย 

1. การประปาส่วนภมูภิาค 

รวมงบประมาณรายจา่ย 953.7256 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัของมูลค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3.50 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กว่า 0.40 
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หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคกลาง 

(นนทบรุ ี ปทมุธานี  พระนครศรอียธุยา  สระบรุ ี ชยันาท  ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี อา่งทอง  กาญจนบรุ ี นครปฐม  ราชบรุ ี สพุรรณบรุ ี เพชรบรุ ี ประจวบคีรขีนัธ ์ สมทุรสงคราม  สมทุรสาคร  และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ย                                  2,971.2015       ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                    157.2439        ลา้นบาท 
                                           

                                            หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

                              

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวภาคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 15 

 

โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 

1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

2. กรมทางหลวงชนบท 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

รฐัวสิาหกจิ 

1. การประปาส่วนภมูภิาค 

รวมงบประมาณรายจา่ย 347.6061 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัของมูลค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3.50 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กว่า 0.40 
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หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคกลาง 

(นนทบรุ ี ปทมุธานี  พระนครศรอียธุยา  สระบรุ ี ชยันาท  ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี อา่งทอง  กาญจนบรุ ี นครปฐม  ราชบรุ ี สพุรรณบรุ ี เพชรบรุ ี ประจวบคีรขีนัธ ์ สมทุรสงคราม  สมทุรสาคร  และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ย                                  2,971.2015       ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                    157.2439        ลา้นบาท 
                                           

                                           หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชีวติ 

ตวัช้ีวดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชนมีคุณภาพชีวติดีข้ึน รอ้ยละ 1 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

1. มหาวทิยาลยัมหดิล 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท 

รฐัวสิาหกจิ 

1. การประปาส่วนภมูภิาค 

รวมงบประมาณรายจา่ย  341.7398 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ 157.2439 ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัของมูลค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3.50 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กว่า 0.40 
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หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคกลาง 

(นนทบรุ ี ปทมุธานี  พระนครศรอียธุยา  สระบรุ ี ชยันาท  ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี อา่งทอง  กาญจนบรุ ี นครปฐม  ราชบรุ ี สพุรรณบรุ ี เพชรบรุ ี ประจวบคีรขีนัธ ์ สมทุรสงคราม  สมทุรสาคร  และสมทุรปราการ) 

งบประมาณรายจา่ย                                  2,971.2015       ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                    157.2439        ลา้นบาท 
                                           

                                          หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั : ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดีข้ึนรอ้ยละ 1 

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.1 กรมชลประทาน 

2.กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

2.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

2.2 กรมป่าไม ้

2.3 อทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 

3.กระทรวงมหาดไทย 

3.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

รวมงบประมาณรายจา่ย 1,253.6804 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -        ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัของมูลค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 3.50 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคกลางลดลงตํา่กว่า 0.40 
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 3,021.4919       21.7173       2,745.0657     182.2031       22.2154         2,971.2015     50.2904-  -1.66

สาํนกันายกรฐัมนตรี 9.0820            -             -              -              -              -               -9.0820 -100.00

1. สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ

(องคก์ารมหาชน)

9.0820           -            -              -              -              -              -9.0820 -100.00

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์

9.0820           -            -              -              -              -              -9.0820 -100.00

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 13.8857          -             -              11.0065         -              11.0065         -2.8792 -20.74

1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยว

อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

13.8857          -            -              11.0065        -              11.0065         -2.8792 -20.74

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์

13.8857          -            -              11.0065        -              11.0065         -2.8792 -20.74

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,090.1188       21.5673       1,173.3502     -              -              1,194.9175     104.7987 9.61

1. กรมชลประทาน 1,066.5192      -            1,173.3502     -              -              1,173.3502     106.8310 10.02

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

1,066.5192      -            1,173.3502     -              -              1,173.3502     106.8310 10.02

2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 0.9408           -            -              -              -              -              -0.9408 -100.00

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการเกษตร 0.9408           -            -              -              -              -              -0.9408 -100.00

3. กรมพฒันาที่ดนิ 4.4700           4.5113        -              -              -              4.5113          0.0413 0.92

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการเกษตร 4.4700           4.5113        -              -              -              4.5113          0.0413 0.92

4. กรมการขา้ว 18.1888          17.0560       -              -              -              17.0560         -1.1328 -6.23

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการเกษตร 18.1888          17.0560       -              -              -              17.0560         -1.1328 -6.23

กระทรวงคมนาคม 1,083.0700       -             965.1000       -              -              965.1000        -117.9700 -10.89

1. กรมทางหลวง 558.6000         -            734.1000       -              -              734.1000       175.5000 31.42

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์

225.0000         -            226.2000       -              -              226.2000       1.2000 0.53

- โครงการพฒันาเมอืงและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง 305.0000         -            -              -              -              -              -305.0000 -100.00

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

28.6000          -            -              -              -              -              -28.6000 -100.00

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

-                -            507.9000       -              -              507.9000       507.9000 100.00

2. กรมทางหลวงชนบท 524.4700         -            231.0000       -              -              231.0000       -293.4700 -55.96

- โครงการสง่เสริมการคา้ชายแดน 255.0000         -            -              -              -              -              -255.0000 -100.00

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการเกษตร 70.0000          -            -              -              -              -              -70.0000 -100.00

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์

199.4700         -            45.0000        -              -              45.0000         -154.4700 -77.44

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

-                -            130.0000       -              -              130.0000       130.0000 100.00

- โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน

ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง

-                -            56.0000        -              -              56.0000         56.0000 100.00

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

1. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

หน่วย : ลา้นบาท
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 93.9002          0.1500        6.7053          7.9950          10.2000         25.0503         -68.8499 -73.32 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 27.8414          -            -              -              10.2000        10.2000         -17.6414 -63.36 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

27.8414          -            -              -              10.2000        10.2000         -17.6414 -63.36 

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 47.5740          -            4.3328          1.9500          -              6.2828          -41.2912 -86.79 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

24.2962          -            4.3328          1.9500          -              6.2828          -18.0134 -74.14 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

23.2778          -            -              -              -              -              -23.2778 -100.00 

3. กรมป่าไม ้ 18.4848          0.1500        2.3725          6.0450          -              8.5675          -9.9173 -53.65 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

18.4848          0.1500        2.3725          6.0450          -              8.5675          -9.9173 -53.65 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม -                -             -              7.5798          -              7.5798          7.5798 100.00

1. สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั -                -            -              7.5798          -              7.5798          7.5798 100.00

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการเกษตร -                -            -              7.5798          -              7.5798          7.5798 100.00

กระทรวงพาณิชย์ 14.5176          -             -              -              3.1143          3.1143          -11.4033 -78.55 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 14.5176          -            -              -              3.1143          3.1143          11.4033-        -78.55 

- โครงการสง่เสริมอุตสาหกรรมการคา้ การลงทุน 9.4200           -            -              -              -              -              -9.4200 -100.00 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการเกษตร 1.4784           -            -              -              -              -              -1.4784 -100.00 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์

3.6192           -            -              -              -              -              -3.6192 -100.00 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการเกษตร -                -            -              -              3.1143          3.1143          3.1143 100.00

กระทรวงมหาดไทย 158.4555         -             149.2062       -              -              149.2062        -9.2493 -5.84 

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 115.8800         -            149.2062       -              -              149.2062       33.3262 28.76

- โครงการสง่เสริมการคา้ชายแดน 40.8800          -            36.1107        -              -              36.1107         -4.7693 -11.67 

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

-                -            55.2799        -              -              55.2799         55.2799 100.00

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์

75.0000          -            57.8156        -              -              57.8156         -17.1844 -22.91 

2. กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ 42.5755          -            -              -              -              -              -42.5755 -100.00 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

1.0000           -            -              -              -              -              -1.0000 -100.00 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์

41.5755          -            -              -              -              -              -41.5755 -100.00 

กระทรวงวฒันธรรม 106.1986         -             215.3440       -              2.8236          218.1676        111.9690 105.43

1. กรมศิลปากร 106.1986         -            215.3440       -              2.8236          218.1676       111.9690 105.43

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

106.1986         -            215.3440       -              2.8236          218.1676       111.9690 105.43

กระทรวงศึกษาธกิาร 23.2195          -             -              -              -              -               -23.2195 -100.00 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 23.2195          -            -              -              -              -              -23.2195 -100.00 

- โครงการสง่เสริมอุตสาหกรรมการคา้ การลงทุน 6.6195           -            -              -              -              -              -6.6195 -100.00 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการเกษตร 14.6000 -100.00 

- โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใน

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง

           2.0000 -            -              -              -              -              -2.0000 -100.00 
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวงอตุสาหกรรม 9.5309            -             -              -              6.0775          6.0775          -3.4534 -36.23 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 3.5309           -            -              -              -              -              -3.5309 -100.00 

- โครงการสง่เสริมอุตสาหกรรมการคา้ การลงทุน 3.5309           -            -              -              -              -              -3.5309 -100.00 

2. กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 6.0000           -            -              -              6.0775          6.0775          0.0775 1.29

- โครงการสง่เสริมอุตสาหกรรมการคา้ การลงทุน 6.0000           -            -              -              6.0775          6.0775          0.0775 1.29

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 100.2785         -             -              155.6218       -              155.6218        55.3433 55.19

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 0.9974           -            -              -              -              -              -0.9974 -100.00 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

0.9974           -            -              -              -              -              -0.9974 -100.00 

2. มหาวทิยาลยัมหดิล 99.2811          -            -              155.6218       -              155.6218       56.3407 56.75

- โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน

ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง

99.2811          -            -              155.6218       -              155.6218       56.3407 56.75

รฐัวสิาหกจิ 319.2346         -             235.3600       -              -              235.3600        -83.8746 -26.27 

1. การประปาสว่นภูมภิาค 319.2346         -            235.3600       -              -              235.3600       -83.8746 -26.27 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

และนิเวศน์

         304.9516 -            7.5840          -              -              7.5840          -297.3676 -97.51 

- โครงการพฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

-                -            97.6580        -              -              97.6580         97.6580 100.00

- โครงการพฒันาเมอืงและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง 14.283 -            -              -              -              -              -14.2830 -100.00 

- โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน

ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง

-                -            130.1180       -              -              130.1180       130.1180 100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 3,021.4919       2,971.2015       50.2904-          -1.66 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชน

มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน

3,021.4919       2,971.2015       -50.2904 -1.66 

ตวัชี้วดัที่ 1 :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลาง

เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 3.50

ตวัชี้วดัที่ 2 :  สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient)

ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่

0.40

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม

การคา้และการลงทุน

321.4504         42.1882          -279.2622 -86.88 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

ตวัชี้วดัที่ 2 : อตัราการขยายตวัการผลติสนิคา้สาขา

อุตสาหกรรมภาคกลางเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 3.20

ตวัชี้วดัที่ 3 : มลูค่าการคา้ชายแดน เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่  รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการคา้ การลงทุน 25.5704          6.0775            -19.4929 -76.23 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 9.4200           -                -9.4200 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 9.4200           -                -9.4200 -100.00 

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการตลาดสนิคา้

และบริการในเชิงเศรษฐกิจสรา้งสรรค์

กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

9.4200           -                -9.4200 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกวา่  ลา้นบาท 14

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร 6.6195           -                -6.6195 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6.6195           -                -6.6195 -100.00 

กิจกรรม : ฝึกอบรมหลกัสูตรพฒันาสมรรถนะ

อุตสาหกรรมการผลติออโตเมช ัน่

6.6195           -                -6.6195 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัฝึกอบรม

หลกัสูตรพฒันาสมรรถนะอุตสาหกรรมการ

ผลติออโตเนช ัน่

 คน 400

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม 9.5309           6.0775           -3.4534 -36.23 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 3.5309           -                -3.5309 -100.00 

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันาอุตสาหกรรม

ในพื้นที่ภาคกลาง

3.5309           -                -3.5309 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บั

การพฒันา

 ราย 155 110

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์

ไดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 20

2. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 6.0000           6.0775           0.0775 1.29

กิจกรรม : ยกระดบัอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางผลติอาหารทะเลแห่งอนาคต

6.0000           6.0775           0.0775 1.29

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจและ

ผูร้บับริการที่ไดร้บัการพฒันา

 กิจการ/คน 40/40 40/40

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บั

การพฒันา

 ผลติภณัฑ์ - 8

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจไดร้บัการพฒันา

ใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70 70

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการคา้ชายแดน 295.8800         36.1107          259.7693-        -87.80 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 255.0000         -                -255.0000 -100.00 

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 255.0000         -                -255.0000 -100.00 

กิจกรรม : โครงขา่ยทางหลวงชนบทสง่เสริม

การคา้ชายแดน

255.0000         -                -255.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ปรบัปรุง

 รายการ 6

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงขา่ยทางหลวงชนบท

สง่เสริมการคา้ชายแดนไดร้บัการบาํรุงรกัษา

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 40.8800          36.1107          -4.7693 -11.67 

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 40.8800          36.1107          -4.7693 -11.67 

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สง่เสริม

การคา้ชายแดน

40.8800          36.1107          -4.7693 -11.67 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สง่เสริม

การคา้ชายแดน

 แห่ง 1 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บั

การก่อสรา้งมคีุณภาพและไดม้าตรฐาน

ตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด 

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 109.6780         32.2614          -77.4166 -70.59

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

ตวัชี้วดัที่ 2 : อตัราการขยายตวัการผลติภาคการเกษตร

ภาคกลาง เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 1.9

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร 109.6780         32.2614          -77.4166 -70.59

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23.5996          21.5673          -2.0323 -8.61

หน่วยงาน : กรมการขา้ว 18.1888          17.0560          -1.1328 -6.23

กิจกรรม : พฒันาประสทิธภิาพการผลติขา้ว

กข 43 และขา้วเจา้พื้นนุ่ม

18.1888          17.0560          -1.1328 -6.23

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผลผลติขา้ว

พนัธุ ์กข 43 และขา้วเจา้พื้นนุ่มผ่านการ

รบัรองมาตรฐานไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 80 80

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ผลติขา้วพนัธุ์

กข 43 และขา้วเจา้พื้นนุ่ม

 ไร่ 50,000 50,000

หน่วยงาน : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 0.9408           -                -0.9408 -100.00

กิจกรรม : เสริมสรา้งศกัยภาพการบริหารจดัการ

ดา้นการเงนิการบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกร

0.9408           -                -0.9408 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถาบนัเกษตรกร

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพการบริหาร

การเงนิการบญัชี

 แห่ง 90

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดนิ 4.4700           4.5113           0.0413 0.92

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิพื้นที่ปลูกขา้ว

ลุม่นํา้เจา้พระยา-แมก่ลอง

4.4700           4.5113           0.0413 0.92

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ปลูกขา้วลุม่

นํา้เจา้พระยา - แมก่ลอง ในจงัหวดัภาคกลาง

ไดร้บัการพฒันาที่ดนิ

 ไร่ 3,000 4,500

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 70.0000          -                -70.0000 -100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 70.0000          -                -70.0000 -100.00

กิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการ

เขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่สง่เสริมและพฒันา

ดา้นอุตสาหกรรม การคา้ การลงทุน

70.0000          -                -70.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางที่

ก่อสรา้งหรือปรบัปรุง

 รายการ 3

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทาง

ในการเขา้ถงึแหลง่ผลติไดต้ามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม -                7.5798           7.5798 100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั -                7.5798           7.5798 100.00

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่

ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 1 

(Central Smart City)

-                3.7954           3.7954 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกไ้ขปญัหาดา้น

การเกษตรในพื้นที่

 ราย 40

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการดา้น

การเกษตรไดร้บัการยกระดบัขดีความ

สามารถดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ดจิทิลัการเกษตรอจัฉริยะ มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

 ราย 10

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่

ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 2 

(Central Smart City)

-                3.7844           3.7844 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกไ้ขปญัหา

ดา้นการเกษตรในพื้นที่

 ราย 40

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการดา้น

การเกษตรไดร้บัการยกระดบัขดีความ

สามารถดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ดจิทิลัการเกษตรอจัฉริยะ มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

 ราย 10

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 1.4784           3.1143           1.6359 110.65

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1.4784           3.1143           1.6359 110.65

กิจกรรม : พฒันาและยกระดบัตลาดสนิคา้

เกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรีย์

กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

0.2704           -                -0.2704 0.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการ

สง่เสริมและพฒันาดา้นการตลาดไมน่อ้ยกวา่

 ราย 20

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดแก่

ผูผ้ลติสนิคา้เกษตรอนิทรียแ์ละเกษตรปลอดภยั

1.2080           -                -1.2080 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการ

สง่เสริมและพฒันาดา้นการตลาดไมน่อ้ยกวา่

 ราย 100

กิจกรรม : เสริมสรา้งศกัยภาพและเพิม่ช่องทาง

การตลาดแก่ผูป้ระกอบการในยุคดจิทิลั

-                3.1143           3.1143 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายมมีลูค่าทาง

การคา้ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 5

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร 14.6000          -                -14.6000 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 14.6000          -                -14.6000 -100.00 

กิจกรรม : ยกระดบัขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัการผลติไก่พื้นเมอืงของเครือขา่ยเกษตร

เพือ่ผลติอาหารปลอดภยั (Food Safety)

2.5000           -                -2.5000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนหลกัสูตรการผลติ

ไก่พื้นเมอืงเพือ่ผลติอาหารปลอดภยั

ที่ไดร้บัการพฒันา

 หลกัสูตร 10
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กิจกรรม : พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการเลี้ยง

โคนมสูม่าตรฐานนม

3.1000           -                -3.1000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมาย

ผูเ้ลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางผ่านมาตรฐาน

การอบรม

 รอ้ยละ 80

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการผลติสุกรหลมุ

อนิทรียเ์พือ่สง่เสริมการสรา้งผูป้ระกอบการใหม่

และการแปรรูปผลผลติสุกรหลมุอนิทรีย์

2.0000           -                -2.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติสุกร

หลมุอนิทรียท์ี่ไดม้าตรฐานตาม

มาตรฐานกรมปศุสตัว ์

 ราย 30

กิจกรรม : ยกระดบัการพฒันาสมรรถนะกาํลงั

คนดา้นการใชก้ารซอ่มบาํรุงนวตักรรมหุ่นยนต์

และระบบการผลติอตัโนมตัิ

1.5000           -                -1.5000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกลุม่เป้าหมาย

ที่ไดร้บัการพฒันาสมรรถนะดา้นการใช ้

การซอ่มบาํรุงนวตักรรมหุ่นยนตแ์ละ

ระบบการผลติอตัโนมตัิ

 คน 400

กิจกรรม : พฒันากระบวนการผลติ 

และวธิกีารแปรรูปอาหารประจาํถิน่

3.0000           -                -3.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกระบวนการผลติ

และวธิกีารแปรรูปอาหารประจาํถิน่ที่ไดร้บั

การพฒันา

 กระบวนการ 10

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันาการประมงพื้นบา้น

ดา้นอุปกรณแ์ละเทคโนโลย ี4.0

2.5000           -                -2.5000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกระบวนการผลติ

และวธิกีารแปรรูปอาหารทะเลกลุม่ประมง

ชายฝัง่ทะเลไดร้บัการพฒันา ยกระดบั

ดว้ยเทคโนโลย ี4.0

 กระบวนการ 10
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยว

และการบรกิาร

1,004.0578       1,301.3317       297.2739        29.61

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10

ตวัชี้วดัที่ 2 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวภาคกลางเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่  รอ้ยละ 15

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว

เชิงประวตัิศาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

108.1960         953.7256         845.5296        781.48

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

0.9974           -                -0.9974 -100.00 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 0.9974           -                -0.9974 -100.00 

กิจกรรม : โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชน

ในการเป็นอาสาสมคัรมคัคุเทศกป์ระจาํชุมชน

0.6906           -                -0.6906 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

16 ชุมชน ชุมชนละ 30 คน

 คน 480

กิจกรรม : โครงการพฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้ริการ

ดา้นการท่องเที่ยวและบริการ

0.3068           -                -0.3068 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  คน 100

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                637.9000         637.9000        100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -                507.9000         507.9000        100.00

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

-                507.9000         507.9000        100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุง

สะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -                130.0000         130.0000 100.00

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเที่ยวเชิง

ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

-                130.0000         130.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ปรบัปรุง

 รายการ 4

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเที่ยว

เชิงประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 1.0000           -                -1.0000 -100.00 

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1.0000           -                -1.0000 -100.00 

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวมรดกโลก

พระนครศรีอยุธยาอย่างย ัง่ยนื

1.0000           -                -1.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดจ้ากการท่องเที่ยว

ภาคกลางเพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม 106.1986         218.1676         111.9690 105.43

หน่วยงาน : กรมศิลปากร 106.1986         218.1676         111.9690 105.43

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวและแหลง่เรียนรู ้

ทางศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

พื้นที่ระดบัภาคกลาง

106.1986         218.1676         111.9690 105.43

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรม

ที่ไดร้บัการพฒันาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของกลุม่ท่องเทีย่วเชิง

ประวตัิศาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

 แห่ง 8 24

ตวัชี้วดักิจกรรม : แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บั

การพฒันาตามมาตรฐานและหลกัวชิาการ

 รอ้ยละ 100 100

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ -                97.6580          97.6580 100.00

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค -                97.6580          97.6580 100.00

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร

(ภาคกลาง)

-                97.6580          97.6580 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการ

ปรบัปรุงระบบประปาอาคาร

 แห่ง 2 6

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติและนิเวศน์

895.8618         347.6061         548.2557-        -61.20 

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี 9.0820           -                -9.0820 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชุม

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

9.0820           -                -9.0820 -100.00 

กิจกรรม : จดัทาํระบบการสรา้ง Marketplace 

อตุสาหกรรมไมซข์องภาคกลาง

9.0820           -                -9.0820 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ MICE Marketplace

ในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

 ระบบ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ/กระบวนการฯ

เป็นที่ยอมรบัจากผูใ้ชข้อ้มลูและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีที่เก่ียวขอ้ง

 รอ้ยละ 85

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 13.8857          11.0065          -2.8792 -20.74 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษ

เพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

13.8857          11.0065          -2.8792 -20.74 

กิจกรรม : สง่เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตน้แบบ

(กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2)

1.8118           5.9949           4.1831 230.88

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชุมชนที่ไดร้บัการพฒันา

ตามเกณฑก์ารพฒันาการท่องเที่ยว

โดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)

 ชมุชน 5 3

กิจกรรม : พฒันาการบริหารจดัการการท่องเที่ยว

ในพื้นที่ตามเกณฑก์ารท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนืโลก

(Global Sustainable Tourism Criteria : 

GSTC)

3.0000           -                -3.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว

ตามผลประเมนิเกณฑ ์GSTC

 เรื่อง 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กิจกรรม : พฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านการ

อนุรกัษว์ฒันธรรมและวถิชีีวติกลุม่ชาติพนัธุ์

3.0000           -                -3.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : สนิคา้และบริการเชิง

สรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

 เรื่อง 1

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางการท่องเที่ยวทางเลอืก

เชื่อมโยงจงัหวดัสุพรรณบุรี (เสน้ทางการท่องเที่ยว

เชิงศาสนา วฒันธรรม และวถิชีีวติ)

3.8000           -                -3.8000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เสน้ทางการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงจงัหวดัสุพรรณบุรี

 เสน้ทาง 1

กิจกรรม : สง่เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตน้แบบ

-                5.0116           5.0116 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชมุชนที่ไดร้บัการพฒันา

ตามเกณฑก์ารพฒันาการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)

 ชมุชน 2

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันากลไกการขบัเคลือ่น

การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนืแบบมสีว่นร่วม

2.2739           -                -2.2739 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือขา่ยการท่องเที่ยว

โดยชุมชน

 ชมุชน 5

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 424.4700         271.2000         153.2700-        -36.11 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 225.0000         226.2000         1.2000           0.53

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพ

ใหม้คีุณค่าและมลูค่าเพิม่ มคีวามหลากหลาย

และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหวา่งจงัหวดั

อย่างย ัง่ยนื

50.0000          -                -50.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : พฒันาการเขา้ถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วชุมชน

แหลง่ผลติสนิคา้ OTOP และแหลง่ท่องเที่ยว

เชิงเกษตร

175.0000         -                -175.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 13

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

-                226.2000         226.2000        100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 4

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 199.4700         45.0000          -154.4700 -77.44 

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติและนิเวศน์

199.4700         45.0000          -154.4700 -77.44 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางที่ก่อสรา้ง

หรือปรบัปรุง

 รายการ 7 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเสน้ทางแหลง่

ทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศนไ์ด ้

คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 100

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 23.2778          -                -23.2778 -100.00 

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 23.2778          -                -23.2778 -100.00 

กิจกรรม : ท่องเที่ยวตามแหลง่ธรรมชาติ

(ภาคกลาง)

23.2778          -                -23.2778 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการท่องเที่ยว

เชิงอนุรกัษ์

 แห่ง 5 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนและผูป้ระกอบการ

มรีายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาดาํเนินการ  เดอืน 12 12

ตวัชี้วดักิจกรรม : สอดคลอ้งกบังบประมาณ

ที่ไดร้บั

 บาท 23,277,800 242,806,700

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 3.6192           -                -3.6192 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 3.6192           -                -3.6192 -100.00 

กิจกรรม : สง่เสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยง

การท่องเที่ยว

3.6192           -                -3.6192 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกวา่  ลา้นบาท 6

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 116.5755         57.8156          -58.7599 -50.41 

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 75.0000          57.8156          -17.1844 -22.91 

กิจกรรม : พฒันาและสง่เสริมการท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติและนิเวศน์

75.0000          57.8156          -17.1844 -22.91 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ทีไ่ดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่พฒันา

และสง่เสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ

และนิเวศน์

 แห่ง 2 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บั

การก่อสรา้งมคีุณภาพและไดม้าตรฐาน

ตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ 41.5755          -                -41.5755 -100.00 

กิจกรรม : พฒันาการเขา้ถงึแหลง่ท่องเที่ยวชุมชน

แหลง่ผลติสนิคา้ OTOP และแหลง่ท่องเทีย่ว

เชิงเกษตร

41.5755          -                -41.5755 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดจ้ากการท่องเที่ยว

และบริการในพื้นที่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่เป้าหมายเพิม่ขึ้น

 แห่ง 4

ตวัชี้วดักิจกรรม : องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เป้าหมายดาํเนินการเพือ่ขบัเคลือ่น

การพฒันาภาคกลาง

 แห่ง 3
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ 304.9516         7.5840           -297.3676 -97.51 

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค 304.9516         7.5840           -297.3676 -97.51 

กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้

(ภาคกลาง)

304.9516         7.5840           -297.3676 -97.51 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการ

วางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้

 แห่ง 14 1

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบั

คณุภาพชีวติ

101.2811         341.7398         240.4587 237.42

ตวัชี้วดัที่ 1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชน

มคีุณภาพชีวติดขีึ้น

 รอ้ยละ 1 1

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง

101.2811         341.7398         240.4587 237.42

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

99.2811          155.6218         56.3407 56.75

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัมหดิล 99.2811          155.6218         56.3407 56.75

กิจกรรม : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่ความม ัน่คงในชีวติ

99.2811          155.6218         56.3407 56.75

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของการเบกิจ่าย

งบประมาณ (สะสม) ของการก่อสรา้ง

อาคารศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก

 รอ้ยละ 80 100

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                56.0000          56.0000 100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -                56.0000          56.0000 100.00

กิจกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่พฒันา

กรุงเทพมหานครใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ

-                56.0000          56.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางที่

ปรบัปรุง

 รายการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่พฒันา

กรุงเทพมหานครใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร 2.0000           -                -2.0000 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.0000           -                -2.0000 -100.00 

กิจกรรม : ออกแบบและสรา้งอุปกรณช่์วยในการ

ดาํเนินชีวติของผูสู้งอายุ/ผูพ้กิารเฉพาะดา้น

ที่ไมส่ามารถช่วยตวัเองได ้

2.0000           -                -2.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูสู้งอายุ/ผุพ้กิาร

เฉพาะดา้นที่ไมส่ามารถช่วยตวัเองได ้

ไดร้บัประโยชนจ์ากการดาํเนินงาน

 ราย 50

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ -                -              130.1180         0.0000 100.00  

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค -                -              130.1180         0.0000 100.00  

กิจกรรม : ค่าปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

ทอ่จ่ายนํา้ (ภาคกลาง)

-                -              130.1180         0.0000 100.00  

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงเพิม่

ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้

 แห่ง 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้น

การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

319.2830         -                -319.2830 -100.00 

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัสว่นความเสมอภาคทางสงัคม เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10  รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิภาคกลาง 319.2830         -                -319.2830 -100.00 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 305.0000         -                -305.0000 -100.00 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 305.0000         -                -305.0000 -100.00 

กิจกรรม : เร่งดาํเนินการแผนพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานการคมนาคมขนสง่ทีเ่ชื่อมโยง

ภาคกลางกบัภาคอื่นๆ ของประเทศ

305.0000         -                -305.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 6

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดค้ณุภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ           14.2830 -                -14.2830 -100.00 

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค           14.2830 -                -14.2830 -100.00 

กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ 

(ภาคกลาง)-สถานีขนสง่

          14.2830 -                -14.2830 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการวางท่อ

ขยายเขตจาํหน่ายนํา้

 แห่ง 5

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

1,165.7416       1,253.6804       87.9388          7.54

ตวัชี้วดัที่ 1 : ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1 1

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม

1,165.7416       1,253.6804       87.9388          7.54

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,066.5192            1,173.3502 106.831 10.02

หน่วยงาน : กรมชลประทาน 1,066.5192            1,173.3502 106.831 10.02

กิจกรรม : ปจัจยัสนบัสนุน เพือ่การอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

1,066.5192            1,173.3502 106.831 10.02

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชลประทาน

เพิม่ขึ้น

 ไร่ 19,915 2,855

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตรเก็บกกั

ที่เพิม่ขึ้น

 ลา้น ลบ.ม. - 0.53

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 28.6000          -                -28.6000 -100.00 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 28.6000          -                -28.6000 -100.00 

กิจกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

เศรษฐกิจ ชุมชน แหลง่ประวตัศิาสตร ์

โบราณสถาน และพื้นที่นํา้ท่วมซํา้ซาก

28.6000          -                -28.6000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดค้ณุภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 70.6224          25.0503          -45.5721 -64.53 

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 27.8414          10.2000          -17.6414 -63.36 

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่

(ภาคกลาง)

27.4000          10.2000          -17.2000 -62.77 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การกดัเซาะชายฝัง่ในพื้นที่หาดโคลน

 พื้นที่ 3 2

กิจกรรม : เสริมสรา้งความสมบูรณข์องทรพัยากร

และระบบนิเวศป่าชายเลน เพือ่พฒันาฐาน

การสรา้งรายไดแ้ละสนบัสนุนบริการการท่องเที่ยว

 (ภาคกลาง)

0.4414           -                -0.4414 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในทอ้งถิน่มคีวามรู ้

เเละทกัษะในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูเเละดูเเล

รกัษาทรพัยากรป่าชายเลนเพือ่ร่วมเป็น

อาสาสมคัรพทิกัษท์รพัยากรป่าชายเลนเพิม่ขึ้น

 คน 400

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้ 18.4848          8.5675           -9.9173 -53.65 

กิจกรรม : ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง 3.8912           3.0000           -0.8912 -22.90 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือขา่ย

ความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่ามสีว่นร่วม

ในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า

 หมูบ่า้น 30 60

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือขา่ยความร่วมมอื

ในการควบคุมไฟป่ามสีว่นร่วมในการเฝ้า

ระวงัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

ไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 80 80

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง 4.0834           2.4275           -1.6559 -40.55 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้น  ไร่ 500 750

ตวัชี้วดักิจกรรม :  เครือขา่ยชุมชนฟ้ืนฟูป่า  หมูบ่า้น 3 2

กิจกรรม : อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสีว่นร่วม

ภาคกลาง

10.5102          3.1400           -7.3702 -70.12 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในชุมชนไดร้บั

การสง่เสริมใหม้สีว่นร่วมในการบริหาร

จดัการป่าชุมชน

 ป่าชุมชน 15 21

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือขา่ยราษฎรอาสา

สมคัรพทิกัษป่์า (รสทป.) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

เพิม่ขึ้น

 เครือขา่ย 10 7

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของการมสีว่นร่วม

ของทุกภาคสว่นในการบริหารจดัการป่าชุมชน

 รอ้ยละ 80 80

117



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 24.2962          6.2828           -18.0134 -74.14 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคกลาง) 24.2962          4.3328           -19.9634 -82.17 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไดร้บัการฟ้ืนฟู

เพิม่ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ไร่ 300

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟู

เพิม่ขึ้น

 ไร่ 1,800

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไดร้บัการอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูมอีตัราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 80

กิจกรรม : สง่เสริมการมสีว่นร่วมในการแกไ้ข

ปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคกลาง)

-                1.9500           1.9500 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : มเีครือขา่ยการแกไ้ขปญัหา

ไฟป่าและหมอกควนัภาคกลางไดร้บัการเพิม่

ประสทิธภิาพ

 หมูบ่า้น/

เครือขา่ย

39

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย -                55.2799          55.2799 100.00

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง -                55.2799          55.2799 100.00

กิจกรรม : บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม

-                55.2799          55.2799 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่บริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

 แห่ง 3 3

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100
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บาท

บาท

6.0000           6.0775         11.0000        -           -              

           6.0000          6.0775        11.0000             -                 -   

           6.0000          6.0775        11.0000             -                 -   

           6.0000          6.0775        11.0000             -                 -   

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถและยกระดบัการผลติและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบริการดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม

และการท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่อง

3. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการคา้ การลงทนุ 6,077,500

(1) วตัถปุระสงค์

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 23,077,500

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัสมทุรสาคร

(3) ระยะเวลา

5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2565)

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 23.0775           

1. กระทรวงอตุสาหกรรม            23.0775

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 - 2567

1.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม            23.0775

- ยกระดบัอุตสาหกรรมอาหารทะเลใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางผลติอาหารทะเลแห่งอนาคต

           23.0775
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

6,077,500              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,077,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอตุสาหกรรมอาหารทะเลใหเ้ป็นศูนยก์ลาง

ผลติอาหารทะเลแห่งอนาคต 6,077,500              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการคา้ การลงทนุ

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.50

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดล้ดลงตํา่กวา่ 0.40

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัการผลติสนิคา้สาขาอตุสาหกรรมภาคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.2
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บาท

บาท

40.8800          36.1107       127.4093      -           -              

          40.8800        36.1107       127.4093             -                 -   

          40.8800        36.1107       127.4093             -                 -   

          40.8800        36.1107       127.4093             -                 -   

(2) สถานที่ดาํเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการส่งเสรมิการคา้ชายแดน

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันามาตรฐานด่านชายแดนและเชื่อมโยงการคา้ การลงทนุและการท่องเทีย่ว

36,110,700

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

จงัหวดักาญจนบรุี และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

(3) ระยะเวลา

5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 204.4000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1. กระทรวงมหาดไทย           204.4000

1.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           204.4000

204.4000          รวมทัง้สิ้น

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 - 2567

- พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสริมการคา้

ชายแดน

          204.4000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

36,110,700             บาท

1. งบลงทนุ 36,110,700             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 36,110,700             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,110,700             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,110,700             บาท

(1) โครงการพฒันาด่านสงิขร ระยะที ่3 อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 36,110,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 204,400,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,880,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 36,110,700             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 127,409,300            บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการคา้ชายแดน

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.50

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดล้ดลงตํา่กวา่ 0.40

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั :  มลูค่าการคา้ชายแดนเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 2
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บาท

บาท

22.6588          32.2614       27.2814        -           -              

          22.6588        21.5673        19.7016             -                 -   

          18.1888        17.0560        19.7016             -                 -   

          18.1888        17.0560        19.7016             -                 -   

           4.4700          4.5113              -               -                 -   

           4.4700          4.5113              -               -                 -   

                -            7.5798          7.5798             -                 -   

                -            7.5798          7.5798             -                 -   

                -            3.7954          3.7954             -                 -   

                -            3.7844          3.7844             -                 -   

                -            3.1143              -               -                 -   

                -            3.1143              -               -                 -   

                -            3.1143              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร 32,261,400

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ยกระดบัภาคเกษตร การประมง และเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัท ัง้ดา้นการผลติ การแปรรูป การสรา้งมลูค่า

ของผลติภณัฑก์ารเกษตรใหเ้ป็นมาตรฐาน รวมท ัง้ส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบรุี

จงัหวดัสงิหบ์รุ ีจงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี

จงัหวดัเพชรบรุี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสมทุรปราการ

(3) ระยะเวลา

ปี 2565

5 ปี (ปี 2561 ถงึปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 82,201,600

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

1.1 กรมการขา้ว            54.9464

- พฒันาประสทิธิภาพการผลติขา้ว 

กข 43 และขา้วเจา้พื้นนุ่ม

           54.9464

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 82.2016           

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            63.9277

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564

2. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม            15.1596

2.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั            15.1596

1.2 กรมพฒันาที่ดนิ             8.9813

- พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้ว

ลุม่นํา้เจา้พระยา-แม่กลอง

            8.9813

- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่

ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 1 

(Central Smart City)

            7.5908

- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่

ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 2

(Central Smart City)

            7.5688

3. กระทรวงพาณิชย์             3.1143

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 - 2567

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             3.1143

- เสริมสรา้งศกัยภาพและเพิม่ช่องทาง

การตลาดแก่ผูป้ระกอบการในยุคดจิทิลั

            3.1143
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

17,056,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,056,000             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,056,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,050,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,513,400              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,737,000              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 200,600                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 280,000                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 11,275,000             บาท

4,511,300              บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,511,300              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,511,300              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,240,000              บาท

(2) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 101,300                บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 1,170,000              บาท

7,579,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,579,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,579,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 7,579,800              บาท

3,114,300              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,114,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพและเพิม่ช่องทางการตลาด

แก่ผูป้ระกอบการในยุคดจิทิลั 3,114,300              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมการขา้ว

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.50

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดล้ดลงตํา่กวา่ 0.40

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคการเกษตรภาคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 1.9
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บาท

บาท

106.1986         953.7256      1,000.3384    -           -              

                -         637.9000              -               -                 -   

                -         507.9000              -               -                 -   

                -         507.9000              -               -                 -   

                -         130.0000              -               -                 -   

                -         130.0000              -               -                 -   

        106.1986       218.1676              -               -                 -   

        106.1986       218.1676              -               -                 -   

        106.1986       218.1676              -               -                 -   

                -          97.6580     1,000.3384             -                 -   

                -          97.6580     1,000.3384             -                 -   

                -          97.6580     1,000.3384             -                 -   

3. รฐัวสิาหกจิ         1,097.9964

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 - 2567

3.1 การประปาส่วนภมูภิาค         1,097.9964

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา

อาคาร (ภาคกลาง)

        1,097.9964

2 กระทรวงวฒันธรรม           324.3662

2.1 กรมศิลปากร           324.3662

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่

เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยง

การท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคกลาง

          324.3662

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

          507.9000

1.2 กรมทางหลวงชนบท           130.0000

- พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเทีย่ว

เชิงประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

          130.0000

รวมทัง้สิ้น 2,060.2626        

1. กระทรวงคมนาคม           637.9000

11 กรมทางหลวง           507.9000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดัเพชรบรุ ีจงัหวดัลพบรุี

จงัหวดัราชบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี จงัหวดัสงิหบ์รุ ีจงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุี และจงัหวดัสระบรุี

(3) ระยะเวลา

5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 2,060.2626

(2) สถานที่ดาํเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 953,725,600

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม ตามวถิชีีวติ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

507,900,000           บาท

1. งบลงทนุ 507,900,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 507,900,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 507,900,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 507,900,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิม่ จ.สระบรุ ี1 แห่ง 49,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวดัสวา่งอารมณ์ 

จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 49,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภมู ิ- ปิลอ๊ก 

จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 44,100,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน มะขามลม้ - วดัป่าเลไลยก์

จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 53,900,000             บาท

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 321 ตอน วงัขอน - ดอนแจง จ.สพุรรณบรุ ี1 แห่ง 53,900,000             บาท

(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 2 

จ.อ่างทอง 1 แห่ง 75,000,000             บาท

(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดบัลาดหลมุแกว้ - บางเลน

จ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 50,000,000             บาท

(8) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3316 ตอน ไร่ขงิ - ทรงคนอง จ.นครปฐม 1 แห่ง 43,800,000             บาท

(9) พฒันาทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพพีฒัน ์- ทางแยกต่างระดบั

วงันอ้ย จ.พระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(10) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบรุ ี- แกม้อน้ จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 39,200,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.50

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดล้ดลงตํา่กวา่ 0.40

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั :  รายไดจ้ากการท่องเทีย่วภาคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 15
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130,000,000           บาท

1. งบลงทนุ 130,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 70,000,000             บาท

(1) งานบาํรงุถนนสาย กจ.3097 แยก ทล.323 -บา้นหนองรี

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(2) งานบาํรงุถนนสาย รบ.3003 แยก ทล.325 -บา้นพกิลุทอง

อ.ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 50,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 60,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัเสน้ทางเขา้สู่แหลง่ท่องเทีย่วภาคกลาง

หมู่บา้นเบญจรงค ์จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 35,000,000             บาท

(2) งานอาํนวยความปลอดภยัและตดิตัง้ป้ายแนะนาํแหลง่ท่องเทีย่วภาคกลาง

เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ ถนนสายลบ.2029 แยก ทล.21 - บา้นวงัเพลงิ 

อ.พฒันานคิม,โคกสาํโรง จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท

218,167,600           บาท

1. งบลงทนุ 215,344,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 215,344,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 215,344,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 204,344,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 65,908,000             บาท

รวม 13 รายการ (รวม 35 หน่วย)

(2) อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานกาํแพงเมอืงสุพรรณบรุ ีตาํบลร ัว้ใหญ่ 

อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี  1 แห่ง 40,000,000             บาท

(3)  ขดุแต่ง บูรณะ ปรบัปรงุสภาพภมูทิศันก์าํแพงเมอืงสงิหด์า้น

ทศิตะวนัออก - ทศิใต ้  อทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์ ตาํบลสงิห ์

อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท

(4) อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานอาคารสโมสรโรงงานกระดาษ

กาญจนบรุ ีตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 17,900,000             บาท

(5) ปรบัปรงุอาคารและการจดัแสดงนทิรรศการถาวร พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาต ิอู่ทอง ตาํบลอู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร
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(6) ปรบัปรงุภมูทิศันแ์ละงานอาคารวดันเิวศธรรมประวตัริาชวรวหิาร 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 14,846,000             บาท

(7) อนุรกัษแ์ละพฒันาพระวหิารวดัสุวรรณดารารามราชวรวหิาร 

ตาํบลหอรตันไชย อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

1 แห่ง 20,690,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 11,000,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 161 หน่วย)

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,823,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาทางโบราณคดแีละอนุรกัษแ์หลง่เรอืโบราณพนมสุรนิทร์ 2,823,600              บาท

97,658,000             บาท

1. งบลงทนุ 97,658,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 97,658,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 97,658,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 97,658,000             บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) งานปรบัปรงุระบบผลตินํา้ประปาขนาด 1,000 ลบ./ชม. เป็น

1,500 ลบ./ชม. สถานผีลตินํา้วงัยาง ตาํบลวงัยาง 

อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 22,000,000             บาท

(3) งานก่อสรา้งถงันํา้ใสขนาด 2,000 ลบ.ม. พรอ้มประสานท่อภายใน

สถานผีลตินํา้การประปาส่วนภมูภิาคสาขาด่านชา้ง ตาํบลด่านชา้ง

อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 10,618,000             บาท

(4) งานก่อสรา้งหอถงัสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานผีลตินํา้การประปา

สว่นภมูภิาคสาขาด่านชา้ง ตาํบลด่านชา้ง อาํเภอด่านชา้ง

จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 11,230,000             บาท

(5) งานวางท่อส่งนํา้จากบรเิวณสถานสูีบนํา้หนองผกักูด-สถานผีลติ

นํา้กระจนั ตาํบลกระจนั อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 31,620,000             บาท

(6) งานวางท่อส่งนํา้จากสถานจ่ีายนํา้รางกระทุ่ม-สถานจ่ีายนํา้โคกคราม

ตาํบลโคกคราม อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 14,190,000             บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค
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บาท

บาท

499.3718         347.6061      167.5224      -           -              

           1.8118        11.0065        13.7580             -                 -   

           1.8118        11.0065        13.7580             -                 -   

           1.8118          5.9949          7.4936             -                 -   

                -            5.0116          6.2644             -                 -   

        199.4700       271.2000              -               -                 -   

                -         226.2000              -               -                 -   

                -         226.2000              -               -                 -   

        199.4700        45.0000              -               -                 -   

        199.4700        45.0000              -               -                 -   

          75.0000        57.8156       153.7644             -                 -   

          75.0000        57.8156       153.7644             -                 -   

          75.0000        57.8156       153.7644             -                 -   

        223.0900          7.5840              -               -                 -   

        223.0900          7.5840              -               -                 -   

        223.0900          7.5840              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 - 2567

4.1 การประปาส่วนภมูภิาค          230.6740

- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้

 (ภาคกลาง)

         230.6740

3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง          286.5800

- พฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง

ธรรมชาตแิละนิเวศน์

         286.5800

4. รฐัวสิาหกจิ          230.6740

2.2 กรมทางหลวงชนบท          244.4700

- พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเทีย่ว

เชิงธรรมชาตแิละนิเวศน์

         244.4700

3. กระทรวงมหาดไทย          286.5800

2. กระทรวงคมนาคม          470.6700

2.1 กรมทางหลวง          226.2000

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว          226.2000

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่

พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน

(องคก์ารมหาชน)

           26.5763

- สง่เสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนตน้แบบ 

(กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2)

           15.3003

- ส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนตน้แบบ            11.2760

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 1,014.5003       

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา            26.5763

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตแิละนิเวศน์ 347,606,100

(1) วตัถปุระสงค์

หน่วย : ลา้นบาท

เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาต ิและอนุรกัษร์ะบบนิเวศน์

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบรุี

จงัหวดัสงิหบ์รุ ีจงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุ ีจงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี

จงัหวดัเพชรบรุี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสมทุรปราการ

(3) ระยะเวลา

5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 1,014.5003

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

11,006,500             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,006,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,006,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานส่วนกลาง 5,994,900              บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเมอืงโบราณอู่ทอง 5,011,600              บาท

226,200,000           บาท

1. งบลงทนุ 226,200,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 226,200,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 226,200,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 226,200,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนคิมสรา้งตนเอง - 

แยกพฒันานคิม จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 73,500,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3497 ตอน ชา้งแรก - บางสะพานนอ้ย

จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 63,700,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบรุ ี- หาดเจา้สาํราญ

จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 40,000,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง

จ.สมทุรสงคราม 1 แห่ง 49,000,000             บาท

45,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 45,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 45,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 45,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัถนนสาย สห.5040 แยก ทช.สห.4035 -

 แยก ทช.ชน.4050 อ.บางระจนั จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(2) งานอาํนวยความปลอดภยันํา้ตกเจด็คต, เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์

จ.สระบรุ ี3 แห่ง 25,000,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.50

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดล้ดลงตํา่กวา่ 0.40

ตวัชี้วดั :  รายไดจ้ากการท่องเทีย่วภาคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 15

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)
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57,815,600             บาท

1. งบลงทนุ 57,815,600             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 57,815,600             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 57,815,600             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 57,815,600             บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะบรเิวณคลองลาํท่าแดง อาํเภอเมอืงอ่างทอง

จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 26,958,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 158,580,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,958,500             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,621,500             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเทศบาลตาํบลเกษไชโย อาํเภอไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 30,857,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,857,100             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 97,142,900             บาท

7,584,000              บาท

1. งบลงทนุ 7,584,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 7,584,000              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,584,000              บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 7,584,000              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,584,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค
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บาท

บาท

160.9161         341.7398      340.4220      -           -              

          99.2811       155.6218              -               -                 -   

          99.2811       155.6218              -               -                 -   

          99.2811       155.6218              -               -                 -   

                -          56.0000              -               -                 -   

                -          56.0000              -               -                 -   

                -          56.0000              -               -                 -   

          61.6350       130.1180       340.4220             -                 -   

          61.6350       130.1180       340.4220             -                 -   

          61.6350       130.1180       340.4220             -                 -   

5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2565)

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.4 พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติประชาชนในกรุงเทพมหานคร

และพื้นที่ภาคกลาง

341,739,800

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนใหอ้ยู่ดมีสุีขท ัง้สุขภาพกาย จติใจ มคีวามม ัน่คงดา้นอาชีพและรายได ้

และสภาพแวดลอ้มทีด่ี

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบรุี

จงัหวดัสงิหบ์รุ ีจงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุ ีจงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี

จงัหวดัเพชรบรุี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสมทุรปราการ

(3) ระยะเวลา

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 843,077,900

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 843.0779          

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

          254.9029

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2. กระทรวงคมนาคม            56.0000

2.1 กรมทางหลวงชนบท            56.0000

1.1 มหาวทิยาลยัมหดิล           254.9029

- การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่ความม ัน่คงในชีวติ

          254.9029

- ปรบัปรุงทางเพือ่พฒันากรุงเทพมหานคร

ใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ

           56.0000

3. รฐัวสิาหกจิ           532.1750

3.1 การประปาส่วนภมูภิาค           532.1750

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 - 2567

- ค่าปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพ

ระบบท่อจ่ายนํา้ (ภาคกลาง)

          532.1750
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

155,621,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ              75,063,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 155,621,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ              75,063,900 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 155,621,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ              75,063,900 บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 155,621,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 75,063,900             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก ระยะที ่2 ตาํบลศาลายา อาํเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 155,621,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 195,000,000            บาท

เงนิงบประมาณ 455,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 109,147,500            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,949,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 99,281,100             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 155,621,800            บาท

56,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 56,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 56,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 56,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัถนนในเขตเมอืงนนทบรุี

จ.นนทบรุ ี6 แห่ง 25,000,000             บาท

(2) งานอาํนวยความปลอดภยัถนน จ.ปทมุธาน ี6 แห่ง 31,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.50

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดล้ดลงตํา่กวา่ 0.40

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

ตวัชี้วดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรงุ พฒันา ประชาชนมคีณุภาพชวีติดขีึ้นรอ้ยละ 1

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติประชาชนในกรงุเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัมหดิล
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130,118,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 82,180,000             บาท

1. งบลงทนุ 130,118,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 82,180,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 130,118,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 130,118,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 82,180,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 130,118,000            บาท

(1) งานปรบัปรงุเสน้แนวท่อในถนนรงัสติ-นครนายก ตัง้แต่ฟิวเจอรป์ารค์รงัสติ ถงึ

 คลอง 5 รงัสติ –นครนายก  ตาํบลประชาธปิตัย ์ตาํบลบงึยีโ่ถ 

อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 แห่ง 130,118,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 410,900,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 102,725,000            บาท

เงนิงบประมาณ 308,175,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 61,635,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 130,118,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 116,422,000            บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค
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บาท

บาท

1,136.7002       1,253.6804    1,177.0790    110.5598     -              

      1,066.5192     1,173.3502     1,066.5192             -                 -   

      1,066.5192     1,173.3502     1,066.5192             -                 -   

      1,066.5192     1,173.3502     1,066.5192             -                 -   

          70.1810        25.0503              -               -                 -   

          27.4000        10.2000              -               -                 -   

          27.4000        10.2000              -               -                 -   

          18.4848          8.5675              -               -                 -   

           3.8912          3.0000              -               -                 -   

           4.0834          2.4275              -               -                 -   

          10.5102          3.1400              -               -                 -   

          24.2962          6.2828              -               -                 -   

          24.2962          4.3328              -               -                 -   

                -            1.9500              -               -                 -   - ส่งเสริมการมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหา

ไฟป่าและหมอกควนั (ภาคกลาง)

            1.9500

2.3 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า            30.5790

- ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคกลาง)            28.6290

- ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง             6.8912

- ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง             6.5109

- อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วม

ภาคกลาง

           13.6502

1.1 กรมชลประทาน         3,306.3886

- ปจัจยัสนบัสนุน เพือ่การอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

        3,306.3886

ปี 2566
ปี 2567 - 
จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 3,678.0194        

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         3,306.3886

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564

- แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่

(ภาคกลาง)

           37.6000

2.2 กรมป่าไม ้            27.0523

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

           95.2313

2.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่            37.6000

ปี 2565

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ฟ้ืนฟูและรกัษาฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวติอย่างย ัง่ยนื

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบรุ ีจงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบรุี

จงัหวดัสงิหบ์รุ ีจงัหวดัอ่างทอง จงัหวดักาญจนบรุ ีจงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี

จงัหวดัเพชรบรุี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสมทุรปราการ

(3) ระยะเวลา

6 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2566)

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 3,678,019,400

1,253,680,400
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ปี 2566
ปี 2567 - 
จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หน่วย : ลา้นบาท

                -          55.2799       110.5598     110.5598               -   

                -          55.2799       110.5598     110.5598               -   

                -          55.2799       110.5598     110.5598               -   

2. กระทรวงมหาดไทย           276.3995

2.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           276.3995

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 - 2567

- บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม

          276.3995

136



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,173,350,200         บาท

1. งบลงทนุ 1,173,350,200         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,173,350,200         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,173,350,200         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 631,417,900            บาท

(1) ฝายบา้นลาํสนธ ิพื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ ตาํบลลาํสนธ ิอาํเภอลาํสนธิ

จงัหวดัลพบรุี 24,012,000             บาท

(2) ฝายบา้นลาํสมพงุ 3 พื้นทีร่บัประโยชน ์1,600 ไร่ ตาํบลลาํสมพงุ

อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุี 28,000,000             บาท

(3) ฝายลาํหว้ยบา้นหนองยาว-หนองพลบั พรอ้มระบบส่งนํา้

พื้นทีช่ลประทาน 300 ไร่ ตาํบลหว้ยขมิ้น อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 15,000,000             บาท

(4) ฝายทดนํา้บา้นหนองบรเพด็ พื้นทีช่ลประทาน  250 ไร่

ตาํบลหนองนกแกว้ อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุี 49,000,000             บาท

(5) ฝายหว้ยป่าผาก พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 580  ไร่

ตาํบลหนองปลงิ อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุี 40,000,000             บาท

(6) ฝายบา้นวงัรกั 2  พื้นทีร่บัประโยชน ์500  ไร่  ตาํบลหนองโรง

อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรุี 28,000,000             บาท

(7) ฝายบา้นหลมุหนิ  พื้นทีร่บัประโยชน ์500  ไร่  ตาํบลหนองโรง

อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรุี 12,000,000             บาท

(8) ฝายหนองไมแ้ก่น-ดงยาง พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 400 ไร่

ตาํบลหนองปรอื อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 45,000,000             บาท

(9) ฝายบา้นหนองกระทุ่ม  พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่  ตาํบลเลาขวญั

อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุี 40,000,000             บาท

(10) ฝายบา้นวงัโก 1  พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่  ตาํบลเลาขวญั

อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุี 40,000,000             บาท

(11) ฝายพกุรดุ 1  พื้นทีร่บัประโยชน ์350  ไร่ ตาํบลยางหกั อาํเภอปากท่อ

จงัหวดัราชบรุี 30,000,000             บาท

(12) ฝายหว้ยแม่ประจนั 1  พื้นทีร่บัประโยชน ์600  ไร่ ตาํบลยางหกั

อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุี 30,000,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑภ์าคกลางเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.50

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดล้ดลงตํา่กวา่ 0.40

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดั : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้นรอ้ยละ 1
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(13) ฝายบา้นหนองครก  พื้นทีร่บัประโยชน ์500  ไร่  ตาํบลด่านทบัตะโก

อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุี 45,000,000             บาท

(14) ฝายทดนํา้หบุมะหาด พื้นทีช่ลประทาน 200  ไร่  ตาํบลทุ่งหลวง

อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุี 40,000,000             บาท

(15) ทาํนบดนิพรอ้มอาคารประกอบและส่วนประกอบอืน่ เพือ่สนบัสนุน

ศูนยก์ารเรยีนรูเ้กษตรชลประทานอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

พื้นทีร่บัประโยชน ์25 ไร่ ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 50,405,900             บาท

(16) อาคารบงัคบันํา้คลองบางชา้งเผอืก พื้นทีร่บัประโยชน ์550 ไร่

ตาํบลไชยราช อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 20,000,000             บาท

(17) อาคารบงัคบันํา้หว้ยหนองเกตพุรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน

175 ไร่ ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุี 20,000,000             บาท

(18) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองหวา้พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลวงัไคร ้

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี 30,000,000             บาท

(19) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าดนิดาํ ขนาด 0.25 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที

1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ความยาว 6 กโิลเมตร พื้นทีช่ลประทาน 400 ไร่

โครงการชลประทานลพบรุ ีตาํบลท่าดนิดาํ อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุี 45,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 365,508,300            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 17,554,000             บาท

รวม 5 รายการ

(2) ปรบัปรงุคลองระบาย 3 ขวา 1 ขวา ชยันาท-ป่าสกั 3 พรอ้มอาคาร

ประกอบความยาว 4,048 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามหาราช

ตาํบลบางงา อาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบรุี 15,000,000             บาท

(3) อาคารป้องกนัตลิง่แม่นํา้ลพบรุ ีความยาว 162.50 เมตร 

โครงการชลประทานพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

ตาํบลบางปะหนั อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 16,000,000             บาท

(4) โครงการสถานสูีบนํา้ปากคลองมะขามเฒ่า-กระเสยีว ตาํบลมะขามเฒ่า

อาํเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 30,000,000             บาท

(5) โครงการสถานสูีบนํา้กระเสยีว กม.47+290 คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

ตาํบลกระเสยีว อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุี 70,000,000             บาท

(6) อาคารป้องกนัตลิง่แม่นํา้นอ้ย หมู่ 1 โพชนไก่ ความยาวไม่นอ้ยกวา่

0.160 กโิลเมตร ตาํบลโพชนไก่ อาํเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุี 30,000,000             บาท

(7) อาคารบงัคบันํา้กลางคลองระบายนํา้สายใหญ่บางป่า กม.16+300

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาราชบรุฝีัง่ซา้ย ตาํบลสามเรอืน

อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี 10,000,000             บาท

(8) อาคารป้องกนัตลิง่คลองบางม่วง ระยะทาง 0.115 กโิลเมตร

ตาํบลบางชา้ง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 15,000,000             บาท
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(9) กาํแพงกนัตลิง่คลองขดุลดัราชบรุ ีระยะที1่ ช่วง กม.7+100 ถงึ

กม.13+852 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาราชบรุฝีัง่ซา้ย

ตาํบลบางป่า อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี 81,000,000             บาท

(10) โครงการเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่แม่นํา้ปราณบรุ ี(ชมุชนชน

บา้นเขานอ้ย) ตาํบลเขานอ้ย อาํเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 23,550,000             บาท

(11) ปรบัปรงุคลองระบายนํา้ D8 พรอ้มอาคารประกอบ โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษาเพชรบรุ ีตาํบลปึกเตยีน อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี 31,984,300             บาท

(12) ปรบัปรงุคลองระบายนํา้ D4 ระยะที ่2 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

ปราณบรุ ีตาํบลหนองตาแตม้ อาํเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 25,420,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 176,424,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 15,424,000             บาท

รวม 3 รายการ

(2) แกม้ลงิหนองกระบก พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 90,000

ลูกบาศกเ์มตร ตาํบลด่านชา้ง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 11,000,000             บาท

(3) แกม้ลงิบา้นช่องกลิ้ง - ช่องกรด ปรมิาตรเก็บกกั 0.0600

ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลหนองนกแกว้ อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุี 45,000,000             บาท

(4) แกม้ลงิบา้นหนองกร่าง พรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั

0.0400 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  ตาํบลหนองปลาไหล อาํเภอหนองปรอื

จงัหวดักาญจนบรุี 35,000,000             บาท

(5) แกม้ลงิบา้นท่าโป่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั 0.0400 

ลา้นลูกบาศกเ์มตร  ตาํบลวงัดง้ อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุี 40,000,000             บาท

(6) แกม้ลงิบา้นหนองบอระเพด็  ปรมิาตรเก็บกกั 0.03 ลา้นลูกบาศกเ์มตร

ตาํบลหนองนกแกว้ อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุี 30,000,000             บาท

10,200,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 10,200,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 10,200,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 10,200,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2,550 หน่วย)

8,567,500              บาท

1. งบดาํเนินงาน 150,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 150,000                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 90,000                  บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 30,000                  บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 30,000                  บาท

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้
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2. งบลงทนุ 2,372,500              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 2,372,500              บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,372,500              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,372,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,372,500              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 1,025,001 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 6,045,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,045,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 5,695,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,695,000              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 833 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัราชบรุ ี2 เครอืข่าย 100,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดักาญจนบรุี

3 เครอืข่าย 150,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัเพชรบรุ ี2 เครอืข่าย 100,000                บาท

6,282,800              บาท

1. งบลงทนุ 4,332,800              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 4,332,800              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,332,800              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,332,800              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,332,800              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 960,370 หน่วย)

2. งบเงนิอดุหนุน 1,950,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,950,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัหมู่บา้นเครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

จงัหวดัราชบรุี 250,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนสาํหรบัหมู่บา้นเครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

จงัหวดักาญจนบรุี 750,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนสาํหรบัหมู่บา้นเครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

จงัหวดัเพชรบรุี 550,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนสาํหรบัหมู่บา้นเครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 400,000                บาท

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
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55,279,900             บาท

1. งบลงทนุ 55,279,900             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 55,279,900             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,279,900             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 55,279,900             บาท

(1) โครงการฟ้ืนฟูบูรณะ และปรบัปรงุภมูทิศันเ์พือ่ป้องกนัการกดัเซาะ

ชายฝัง่ชายหาดชะอาํ ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี(ระยะที ่3)

ความยาว 647 เมตร 1 แห่ง 9,700,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,500,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,700,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,400,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 19,400,000             บาท

(2) โครงการฟ้ืนฟูบูรณะ และปรบัปรงุภมูทิศันเ์พือ่ป้องกนัการกดัเซาะ

ชายฝัง่ทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ทะเลบรเิวณตาํบลปากนํา้ปราณ อาํเภอปราณบรุี

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ความยาว 930 เมตร 1 แห่ง 29,592,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,963,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 29,592,600             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 59,185,200             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 59,185,200             บาท

(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ทะเล

ตาํบลแม่ราํพงึ อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ความยาว 805 เมตร 1 แห่ง 15,987,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 79,936,500             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,987,300             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,974,600             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 31,974,600             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

       สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใต ้

 ( ชมุพร สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สตูล ) 

งบประมาณรายจา่ย   4,006.2832  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*          - ลา้นบาท

    หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ   

/ตวัช้ีวดั 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการผลติสาขาอตุสาหกรรมภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 2.6 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคา้โลก 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง

2. กรมทางหลวงชนบท

3. กรมท่าอากาศยาน

รวมงบประมาณรายจา่ย 660.7012  ลา้นบาท

รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 4.8 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า 0.42 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใต ้

( ชมุพร สรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สตูล ) 

งบประมาณรายจา่ย                                                  4,006.2832  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                            -        ลา้นบาท 

                                              หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

                         
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ   

/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการผลติสาขาอตุสาหกรรมภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 2.6 

โครงการพฒันาฐานอตุสาหกรรมชีวภาพ การแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง และประตูการคา้ฝัง่ตะวนัตก 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

รวมงบประมาณรายจา่ย  63.7000  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 4.8 
ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า 0.42 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

   สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใต ้

     ( ชมุพร สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สตูล ) 

งบประมาณรายจา่ย                                                  4,006.2832  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                            -        ลา้นบาท 

                                              หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

                         
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

              

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ   

/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการผลติสาขาอตุสาหกรรมภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 2.6 

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมพฒันาทีด่นิ 

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

2. สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

2. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

รวมงบประมาณรายจา่ย 25.7564  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 4.8 
ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า 0.42 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

  สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใต ้

     ( ชมุพร สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สตูล ) 

งบประมาณรายจา่ย                                                  4,006.2832  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                            -        ลา้นบาท 

                                              หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

                         
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ   

/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตรภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 1.5 

 

โครงการพฒันาและสง่เสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว 

2. กรมปศุสตัว ์

3. กรมพฒันาทีด่นิ 

4. กรมส่งเสรมิการเกษตร 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

รฐัวสิาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

รวมงบประมาณรายจา่ย 78.3309  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -   ลา้นบาท 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 4.8 
ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า 0.42 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใต ้

( ชมุพร สรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สตูล ) 

งบประมาณรายจา่ย                                                  4,006.2832  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                            -        ลา้นบาท 

                                              หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

                         
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

                    

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ/

ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 20 

โครงการพฒันาประตูสูก่ารท่องเที่ยวอา่วไทยและอนัดามนั 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท 

รวมงบประมาณรายจา่ย 67.0000  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 4.8 
ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า 0.42 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใต ้

( ชมุพร สรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สตูล ) 

งบประมาณรายจา่ย                                                  4,006.2832  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                            -        ลา้นบาท 

                                              หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

          
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

                 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ/

ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 20 

โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็งและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 

1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

รฐัวสิาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

รวมงบประมาณรายจา่ย 45.2507  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 4.8 
ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า 0.42 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใต ้

( ชมุพร สรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สตูล ) 

งบประมาณรายจา่ย                                                  4,006.2832  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                            -        ลา้นบาท 

                                              หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

                         
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                   

                

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ   

/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 20 

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยงกบัแหลง่ทอ่งเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสยีง 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

2. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

รฐัวสิาหกจิ 

1. การประปาส่วนภมูภิาค 

รวมงบประมาณรายจา่ย 442.5335 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท 

 

 

 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 4.8 
ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า 0.42 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

  สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใต ้

     ( ชมุพร สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สตูล ) 

งบประมาณรายจา่ย                                                  4,006.2832  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                            -        ลา้นบาท 

                                              หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

                         
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ   

/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 20 

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและสง่เสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ท่องเที่ยวที่มช่ืีอเสยีงของภาค 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

1. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. กรมศิลปากร 

รฐัวสิาหกจิ 

1. การประปาส่วนภมูภิาค 

รวมงบประมาณรายจา่ย 636.2535 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     -      ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 4.8 
ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า 0.42 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

  สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใต ้

     ( ชมุพร สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบ่ี ตรงั สตูล ) 

งบประมาณรายจา่ย                                                  4,006.2832  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                            -        ลา้นบาท 

                                              หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

                         
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

                            

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ   

/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั : พื้นที่ป่าชายเลนภาคใต ้เพิ่มข้ึนไม่ตํา่กว่า 8,000 ไร่ 

 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

2. กรมป่าไม ้

3. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

รวมงบประมาณรายจา่ย 1,986.7570  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -   ลา้นบาท 

เป้าหมายท่ี 1 : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ขยายตวัเพิ่มข้ึน ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 4.8 
ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า 0.42 
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 3,897.5261      27.5644        3,613.2438     307.9525       57.5225        4,006.2832     108.7571       2.79

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา -               -              -              3.5507          -              3.5507          3.5507          100.00

1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยว

อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

-               -             -             3.5507         -             3.5507         3.5507 100.00

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้ี

ความเขม้แขง็และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

-               -             -             3.5507         -             3.5507         3.5507 100.00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,541.7628      26.9803        1,434.9830     -              -              1,461.9633     79.7995-  -5.18

1. กรมชลประทาน 1,402.2230      -             1,422.9830     -             -             1,422.9830     20.7600 1.48

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

1,402.2230      -             1,422.9830     -             -             1,422.9830     20.7600 1.48

2. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1.0039           -             -             -             -             -             1.0039-         -100.00

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 1.0039           -             -             -             -             -             1.0039-         -100.00

3. กรมปศุสตัว์ 7.1320           0.6825         -             -             -             0.6825         6.4495-  -90.43

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 7.1320           0.6825         -             -             -             0.6825         6.4495-  -90.43

4. กรมพฒันาที่ดนิ 110.7284        12.8982        12.0000        -             -             24.8982        85.8302-  -77.51

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

6.6000           -             -             -             -             -             6.6000-         -100.00

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 104.1284        4.5532         12.0000        -             -             16.5532        87.5752-  -84.10

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและ

ปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร

-               8.3450         -             -             -             8.3450         8.3450 100.00

5. กรมวชิาการเกษตร 5.0000           -             -             -             -             -             5.0000-         -100.00

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 5.0000           -             -             -             -             -             5.0000-         -100.00

6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 10.3655          8.6621         -             -             -             8.6621         1.7034-  -16.43

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 10.3655          8.6621         -             -             -             8.6621         1.7034-  -16.43

7. กรมการขา้ว 5.3100           4.7375         -             -             -             4.7375         0.5725-  -10.78

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 5.3100           4.7375         -             -             -             4.7375         0.5725-  -10.78

กระทรวงคมนาคม 665.7500         -              1,201.8212     -              -              1,201.8212     536.0712 80.52

1. กรมทางหลวง 505.0000        -             878.3200       -             -             878.3200       373.3200 73.92

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิ

ธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค

45.0000          -             -             -             -             -             45.0000-        -100.00

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา

เขตอตุสาหกรรมและการเชือ่มโยงการคา้โลก

460.0000        -             -             -             -             -             460.0000-       -100.00

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิ

ธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค

-               -             253.6200       -             -             253.6200       253.6200 100.00

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา

เขตอตุสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคา้โลก

-               -             404.2000       -             -             404.2000       404.2000 100.00

โครงการพฒันาฐานอตุสาหกรรมชวีภาพ การแปรรูป

การเกษตรมลูค่าสูงและประตูการคา้ฝัง่ตะวนัตก

-               -             63.7000        -             -             63.7000        63.7000 100.00

โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนใน

ของภาค เชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มชีื่อเสยีง

-               -             117.6000       -             -             117.6000       117.6000 100.00

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้ี

ความเขม้แขง็และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

-               -             39.2000        -             -             39.2000        39.2000 100.00

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

2. กรมทางหลวงชนบท 28.0000          -             197.0000       -             -             197.0000       169.0000       603.57

โครงการพฒันาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอนัดามนั -               -             67.0000        -             -             67.0000        67.0000        100.00

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา

เขตอตุสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคา้โลก

28.0000          -             130.0000       -             -             130.0000       102.0000       364.29

3. กรมท่าอากาศยาน 132.7500        -             126.5012       -             -             126.5012       6.2488-         -4.71 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันา

เขตอตุสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคา้โลก

132.7500        -             126.5012       -             -             126.5012       6.2488-         -4.71 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 91.8935          -              12.6707        6.5200          16.8000        35.9907        55.9028-        -60.83 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1.8048           -             -             -             16.0000        16.0000        14.1952        786.52

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

1.8048           -             -             -             16.0000        16.0000        14.1952        786.52

2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 71.6438          -             3.8065         1.0000         0.8000         5.6065         66.0373-        -92.17 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

18.8506          -             3.8065         1.0000         0.8000         5.6065         13.2441-        -70.26 

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิ

ต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค

52.7932          -             -             -             -             -             52.7932-        -100.00 

3. กรมป่าไม ้ 18.4449          -             8.8642         5.5200         -             14.3842        4.0607-         -22.02 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

18.4449          -             8.8642         5.5200         -             14.3842        4.0607-         -22.02 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 110.8193         -              -              40.9392        -              40.9392        69.8801-        -63.06 

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 110.8193        -             -             40.9392        -             40.9392        69.8801-        -63.06 

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิ

ธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีือ่เสยีงของภาค

64.9951          -             -             19.5804        -             19.5804        45.4147-        -69.87 

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 16.2738          -             -             14.8828        -             14.8828        1.3910-         -8.55 

โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนใน

ของภาค เชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มชีื่อเสยีง

29.5504          -             -             6.4760         -             6.4760         23.0744-        -78.08 

กระทรวงพาณิชย์ 39.4540          -              -              2.2126          25.8475        28.0601        11.3939-        -28.88 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 35.9245          -             -             -             25.8475        25.8475        10.0770-        -28.05 

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและ

ปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร

-               -             -             -             5.8488         5.8488         5.8488         100.00

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรที่เป็นอตัลกัษณ์

ทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่ของภาค

35.9245          -             -             -             -             -             35.9245-        -100.00 

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร -               -             -             -             19.9987        19.9987        19.9987        100.00

2. สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา 

(องคก์ารมหาชน)

3.5295           -             -             2.2126         -             2.2126         1.3169-         -37.31 

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและ

ปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร

3.5295           -             -             2.2126         -             2.2126         1.3169-         -37.31 

กระทรวงมหาดไทย 611.6792         -              527.7833       -              -              527.7833       83.8959-        -13.72 

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 545.5664        -             527.7833       -             -             527.7833       17.7831-        -3.26 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

545.5664        -             527.7833       -             -             527.7833       17.7831-        -3.26 

2. กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 66.1128          -             -             -             -             -             66.1128-        -100.00 

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิ

ธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีือ่เสยีงของภาค

4.4790           -             -             -             -             -             4.4790-         -100.00 

โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนใน

ของภาคเชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มชีื่อเสยีง

32.3955          -             -             -             -             -             32.3955-        -100.00 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

29.2383          -             -             -             -             -             29.2383-        -100.00 
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งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

กระทรวงวฒันธรรม 12.0000          -              60.0000        -              -              60.0000        48.0000        400.00

1. กรมศิลปากร 12.0000          -             60.0000        -             -             60.0000        48.0000        400.00

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิ

ต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค

12.0000          -             60.0000        -             -             60.0000        48.0000        400.00

กระทรวงศึกษาธิการ 4.2141           -              -              -              -              -              4.2141-          -100.00 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1.2141           -             -             -             -             -             1.2141-         -100.00 

โครงการยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชวีติของคนยากจน 1.2141           -             -             -             -             -             1.2141-         -100.00 

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 3.0000           -             -             -             -             -             3.0000-         -100.00 

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิ

ต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีือ่เสยีงของภาค

3.0000           -             -             -             -             -             3.0000-         -100.00 

กระทรวงสาธารณสุข 94.3193          -              258.6835       -              -              258.6835       164.3642       174.26

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 69.5865          -             228.4935       -             -             228.4935       158.9070       228.36

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิ

ต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค

69.5865          -             228.4935       -             -             228.4935       158.9070       228.36

2. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 24.7328          -             30.1900        -             -             30.1900        5.4572         22.06

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิ

ต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค

24.7328          -             30.1900        -             -             30.1900        5.4572         22.06

กระทรวงอตุสาหกรรม 47.9873          -              -              3.6300          14.8750        18.5050        29.4823-        -61.44 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 26.2933          -             -             3.6300         5.2500         8.8800         17.4133-        -66.23 

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและ

ปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร

1.0000           -             -             -             5.2500         5.2500         4.2500         425.00

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรที่เป็นอตัลกัษณ์

ที่เหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่ของภาค

2.6200           -             -             -             -             -             2.6200-         -100.00 

โครงการยกระดบัอตุสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้และ

สตัวน์ํา้ชายฝัง่และการทาํประมงทะเลที่ไดม้าตรฐานสากล

14.1733          -             -             3.6300         -             3.6300         10.5433-        -74.39 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการท่องเที่ยว 2.2000           -             -             -             -             -             2.2000-         -100.00 

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 6.3000           -             -             -             -             -             6.3000-         -100.00 

2. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 21.6940          -             -             -             9.6250         9.6250         12.0690-        -55.63 

โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนใน

ของภาค เชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มชีือ่เสยีง

7.0750           -             -             -             5.5250         5.5250         1.5500-         -21.91 

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและ

ปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร

9.2000           -             -             -             4.1000         4.1000         5.1000-         -55.43 

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรที่เป็นอตัลกัษณ์

ที่เหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่ของภาค

5.4190           -             -             -             -             -             5.4190-         -100.00 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 220.6369         0.5841          -              246.1000       -              246.6841       26.0472        11.81

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยั และนวตักรรม

7.2385           0.5841         -             6.1000         -             6.6841         0.5544-         -7.66 

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 7.2385           0.5841         -             6.1000         -             6.6841         0.5544-         -7.66 

2. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 1.9957           -             -             -             -             -             1.9957-         -100.00 

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิ

ต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค

1.9957           -             -             -             -             -             1.9957-         -100.00 

3. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 1.4027           -             -             -             -             -             1.4027-         -100.00 

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรที่เป็นอตัลกัษณ์

ที่เหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่ของภาค

1.4027           -             -             -             -             -             1.4027-         -100.00 
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4. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 210.0000        -             -             240.0000       -             240.0000       30.0000        14.29

โครงการยกระดบัมาตรฐานการบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิ

ต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีือ่เสยีงของภาค

210.0000        -             -             240.0000       -             240.0000       30.0000        14.29

รฐัวิสาหกจิ 223.9114         -              117.3021       5.0000          -              122.3021       101.6093-       -45.38 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 5.7354           -             -             5.0000         -             5.0000         0.7354-         -12.82 

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 5.7354           -             -             2.5000         -             2.5000         3.2354-         -56.41 

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชมุชน

ใหม้คีวามเขม้แขง็และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

-               -             -             2.5000         -             2.5000         2.5000         100.00

2. การประปาส่วนภมูภิาค 218.1760        -             117.3021       -             -             117.3021       100.8739-       -46.24 

โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนใน

ของภาค เชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มชีื่อเสยีง

174.1770        -             54.2490        -             -             54.2490        119.9280-       -68.85 

โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิ

ต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค

43.9990          -             63.0531        -             -             63.0531        19.0541        43.31

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 233.0983         -              -              -              -              -              233.0983-       -100.00 

1. เทศบาลเมอืงกระบี่ 79.2000          -             -             -             -             -             79.2000-        -100.00 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 79.2000          -             -             -             -             -             79.2000-        -100.00 

2. เทศบาลเมอืงทุ่งสง 114.1075        -             -             -             -             -             114.1075-       -100.00 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 114.1075        -             -             -             -             -             114.1075-       -100.00 

3. เทศบาลเมอืงกาํแพงเพชร 39.7908          -             -             -             -             -             39.7908-        -100.00 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 39.7908          -             -             -             -             -             39.7908-        -100.00 
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมท ัง้สิ้น 3,897.5261     4,006.2832     108.7571       2.79

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชน

มีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตดีข้ึน

3,897.5261     4,006.2832     108.7571       2.79

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใต ้

ขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ํา่กว่า

 รอ้ยละ 4.8

ตวัชี้วดัที ่2 : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient)

ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กว่า

0.42

แนวทางการดําเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม 

การคา้และการลงทนุ

884.3711       750.1576       134.2135-       -15.18

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าการคา้การลงทนุเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

ตวัชี้วดัที ่2 : อตัราการขยายตวัการผลติสาขาอตุสาหกรรม

ภาคใต ้เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กว่า

 รอ้ยละ 2.6

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุน

การพฒันาเขตอตุสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคา้โลก

853.8483       660.7012       193.1471-       -22.62

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 620.7500       660.7012       39.9512         6.44

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 460.0000       404.2000       55.8000-         -12.13

กจิกรรม : พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนสง่

เชื่อมโยงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม่

กบัแหลง่ท่องเทีย่วเดมิ

380.0000       -              380.0000-       -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 8

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กจิกรรม : พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน

สนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรม

แปรรูปยาง

80.0000         -              80.0000-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 2

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กจิกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

-              404.2000       404.2000       -4.71

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 7

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

จากปี 2563

2. เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 28.0000         130.0000       102.0000       364.29

กจิกรรม : พฒันาเสน้ทางโครงข่าย

คมนาคมขนสง่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว

เขตอตุสาหกรรมและเชื่อมโยงการคา้โลก

28.0000         130.0000       102.0000       364.29

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนรายการทางที่

ปรบัปรุง

 รายการ 1 4

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาเสน้ทาง

โครงข่ายคมนาคมขนสง่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว เขตอตุสาหกรรม 

และเชื่อมโยงการคา้โลกไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100 100

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน 132.7500       126.5012       6.2488-          -4.71

กจิกรรม : พฒันาท่าอากาศยานภาคใต ้ 132.7500       126.5012       6.2488-          -4.71

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานไดร้บั

การพฒันา

 แห่ง 3 2

กระทรวง : องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 233.0983       -              233.0983-       -100.00

หน่วยงาน : เทศบาลเมอืงทุ่งสง 114.1075       -              114.1075-       -100.00

กจิกรรม : กจิกรรมการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคใต ้ 114.1075       -              114.1075-       -100.00

หน่วยงาน : เทศบาลเมอืงกาํแพงเพชร 39.7908         -              39.7908-         -100.00

กจิกรรม : กจิกรรมการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคใต ้ 39.7908         -              39.7908-         -100.00

หน่วยงาน : เทศบาลเมอืงกระบี่ 79.2000         -              79.2000-         -100.00

กจิกรรม : กจิกรรมการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคใต ้ 79.2000         -              79.2000-         -100.00

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาฐานอตุสาหกรรมชีวภาพ 

การแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง และประตูการคา้ฝัง่ตะวนัตก

16.7933        63.7000        46.9067        279.32

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -              63.7000         63.7000         100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -              63.7000         63.7000         100.00

กจิกรรม : พฒันาโครงข่ายทางหลวง -              63.7000         63.7000         100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม 16.7933         -              16.7933-         -100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 16.7933         -              16.7933-         -100.00

กจิกรรม : พฒันาอตุสาหกรรมยางพารา 2.6200          -              2.6200-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการ

ไดร้บัการพฒันา

 ราย 25

กจิกรรม : ยกระดบัอตุสาหกรรมประมง

พื้นทีภ่าคใต ้

14.1733         -              14.1733-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : รายงานผลการศึกษา

ความเหมาะสมการจดัต ัง้เขต

ประกอบการอตุสาหกรรมจงัหวดัระนอง

 ฉบบั 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติ

ยางพาราและปาลม์น้ํามนัอยา่งครบวงจร

13.7295        25.7564        12.0269        87.60

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -              8.3450          8.3450          100.00

หน่วยงาน : กรมพฒันาทีด่นิ -              8.3450          8.3450          100.00

กจิกรรม : พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีป่ลูก

ปาลม์นํา้มนัภาคใต ้

-              8.3450          8.3450          100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่าง

การเกษตรไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุง

และฟ้ืนฟู

 ไร่ 2,000

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 3.5295          8.0614          4.5319          128.40

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ -              5.8488          5.8488          100.00

กจิกรรม : เจรจาเชื่อมโยงตลาดสนิคา้

ยางพารา ไมย้างพาราและผลติภณัฑ์

เกี่ยวเน่ืองภาคใต ้

-              5.8488          5.8488          100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : กลุม่เป้าหมายมี

มลูค่าทางการคา้ไมน่อ้ยกว่า

 ลา้นบาท 10

หน่วยงาน : สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้

และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)

3.5295          2.2126          1.3169-          -37.31

กจิกรรม : กจิกรรมพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3.5295          2.2126          1.3169-          -37.31

ตวัชี้วดักจิกรรม : อตัราการขยายตวั

การผลติภาคอตุสาหกรรมภาคใต ้

ขยายตวัไมต่ํา่กว่า

 รอ้ยละ 2

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าการสง่ออก

ยางพาราบรเิวณชายแดนไทย - มาเลเซยี

ขยายตวัเพิม่ขึ้นเฉลีย่ปีละ...(จากปีก่อนหนา้)

 รอ้ยละ 5

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม 10.2000         9.3500          0.8500-          -8.33

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 1.0000          5.2500          4.2500          425.00

กจิกรรม : สง่เสรมิศกัยภาพการผลติปาลม์นํา้มนั 1.0000          5.2500          4.2500          425.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการ

อตุสาหกรรมสกดันํา้มนัปาลม์

ไดร้บัการพฒันา ไมน่อ้ยกว่า

 ราย 10 20

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 9.2000          4.1000          5.1000-          -55.43

กจิกรรม : เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

นํา้มนัปาลม์

9.2000          4.1000          5.1000-          -55.43

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนวสิาหกจิและ

ผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัการพฒันา

 กจิการ/คน 10/120 20/120

ตวัชี้วดักจิกรรม : วสิาหกจิไดร้บัการ

พฒันาใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่

รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70 70
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิม่/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 211.2337       78.3309         132.9028-       -62.92

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

ตวัชี้วดัที ่2 : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตรภาคใต ้

เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 1.5

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสริม

การผลติสนิคา้เกษตร

211.2337       78.3309         132.9028-       -62.92

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยั และนวตักรรม

8.6412          6.6841          1.9571-         -22.65

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

7.2385          6.6841          0.5544-         -7.66

กจิกรรม : ส่งเสรมิและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑ์

ใหไ้ดม้าตรฐาน

7.2385          6.6841          0.5544-         -7.66

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกร / กลุม่ชมุชน

ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและสนบัสนุน การพฒันา

ยกระดบัสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ดว้ย วทน.

 ราย 250 200

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

1.4027          -              1.4027-         -100.00

กจิกรรม : การใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัทาํฐานขอ้มลู

ดา้น GI ของพนัธุข์า้ว พนัธุพ์ชืและอตัลกัษณ์อืน่ ๆ

1.4027          -              1.4027-         -100.00

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132.9398       30.6353        102.3045-      -76.96

หน่วยงาน : กรมการขา้ว 5.3100          4.7375          0.5725-         -10.78

กจิกรรม : การผลติขา้วพื้นเมอืงทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ 5.3100          4.7375          0.5725-         -10.78

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของพื้นทีป่ลูกขา้วสงัขห์ยด

เมอืงพทัลงุไดร้บัการขึ้นทะเบยีนไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีป่ลูกขา้วสงัขห์ยด

เมอืงพทัลงุ

 ไร่ 5,000 5,000

หน่วยงาน : กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1.0039          -              1.0039-         -100.00

กจิกรรม : เสรมิสรา้งศกัยภาพการบรหิารจดัการ

ดา้นการเงนิการบญัชแีก่สถาบนัเกษตรกร

และสนบัสนุนการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร

1.0039          -              1.0039-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนสถาบนัเกษตรกร

ทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพการบรหิาร

การเงนิการบญัชี

 แห่ง 75

หน่วยงาน : กรมปศุสตัว ์ 7.1320          0.6825          6.4495-         -90.43

กจิกรรม : เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 7.1320          0.6825          6.4495-         -90.43

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว ์

ในพื้นทีภ่าคใตไ้ดร้บัการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ

 ราย 100 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

หน่วยงาน : กรมพฒันาทีด่นิ 104.1284       16.5532         87.5752-         -84.1

กจิกรรม : พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้ว

สงัขห์ยดภาคใต ้

7.1600          -              7.1600-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตร

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู

 ไร่ 4,000

กจิกรรม : พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีป่ลูก

ไมผ้ลภาคใต ้

0.1964          -              0.1964-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตร

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู

 ไร่ 40

กจิกรรม : พฒันาคุณภาพดนิในพื้นที่

ปลูกมะพรา้วภาคใต ้

0.4790          -              0.4790-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตร

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู

 ไร่ 100

กจิกรรม : พฒันาคุณภาพดนิเพือ่ปลูกพชื

อาหารสตัวภ์าคใต ้

3.1680          -              3.1680-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตร

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู

 ไร่ 8,000

กจิกรรม : จดัระบบอนุรกัษด์นิและนํา้เพือ่

การปลูกพชืผสมผสานในพื้นทีภ่าคใต ้

40.9800         -              40.9800-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตร

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู

 ไร่ 3,000

กจิกรรม : นาํร่องหมูบ่า้นเกษตรอนิทรยี ์ 7.8400          -              7.8400-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรที่

ไดร้บัการพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

 ราย 1,000

กจิกรรม : เพิม่ประสทิธภิาพการผลติในพื้นที่

ดนิเสือ่มโทรมภาคใต ้

44.3050         -              44.3050-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่างการเกษตร

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู

 ไร่ 3,000

กจิกรรม : จดัทาํระบบอนุรกัษด์นิและนํา้

เพือ่การปลูกพชืผสมผสานในพื้นทีส่วนยางพารา

และสวนปาลม์นํา้มนัภาคใต ้

-              16.5532         16.5532         100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีส่วนยางพารา

และปาลม์นํา้มนัภาคใต ้ไดร้บัการพฒันา

ปรบัปรุง เพือ่ทาํเกษตรผสมผสาน

 ไร่ 1,200
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร 5.0000          -              5.0000-          -100.00

กจิกรรม : การถ่ายทอดและสนบัสนุน

สารชวีภณัฑใ์นการกาํจดัศตัรูพชื

(มะพรา้ว ทเุรยีน มงัคุด) - ภาคใต ้

3.5000          -              3.5000-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรตน้แบบ

ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชื

ขยายชวีภณัฑค์วบคุมศตัรูพชื และปุ๋ยชวีภาพ

(บรหิารจดัการมะพรา้ว ทเุรยีน มงัคุด)

 ราย 120

กจิกรรม : การพฒันารูปแบบการผลติพชื

ผสมผสาน (สวนสมรม)

1.5000          -              1.5000-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ไดรู้ปแบบการผลติพชื

ผสมผสานในสวนปาลม์นํา้มนัทีเ่หมาะสม

กบัสภาพพื้นที ่(สวนปาลม์นํา้มนั สวนยาง)

 รูปแบบ 1

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิการเกษตร 10.3655         8.6621          1.7034-          -16.43

กจิกรรม : สง่เสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการ

มะพรา้วภาคใต ้

1.8207          0.8370          0.9837-          -54.03

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรไดร้บั

การสง่เสรมิการรวมกลุม่เพือ่พฒันาความรู ้

การเพิม่ศกัยภาพการผลติและการบรหิาร

จดัการมะพรา้วตลอดห่วงโซ่อปุทาน

 ราย 700 510

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของเกษตรกรไดร้บั

การพฒันาความรูก้ารเพิม่ศกัยภาพการผลติ

และการบรหิารจดัการมะพรา้วตลอดห่วงโซ่

อปุทาน

 รอ้ยละ 70 70

กจิกรรม : สง่เสรมิและพฒันาการผลติไมผ้ล

ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาคใต ้

6.6523          6.9739          0.3216          4.83

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรมกีารรวมกลุม่

เพือ่พฒันาศกัยภาพการผลติไมผ้ลอตัลกัษณ์

ทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค

ทีไ่ดม้าตรฐาน

 ราย 330 550

ตวัชี้วดักจิกรรม : สนิคา้ไมผ้ลทีเ่ป็น

อตัลกัษณ์ทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาคสามารถเพิม่มลูค่าดว้ยมาตรฐาน

การรบัรอง GI และตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

 รอ้ยละ 60 10
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม : สง่เสรมิการทาํเกษตรแบบผสมผสาน

ในพื้นทีส่วนปาลม์นํา้มนั สวนยางพารา

1.8925          0.8512          1.0413-          -55.02

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรชาวสวนยาง

/สวนปาลม์นํา้มนัรายย่อยไดร้บัความรู ้

และมกีารประกอบอาชพีเสรมิ โดยทาํ

การเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง

 ราย 330 300

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรชาวสวนยาง

รายย่อย/สวนปาลม์นํา้มนัรายย่อย สามารถ

นาํความรูก้ารทาํการเกษตรแบบผสมผสาน

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ไปปฏบิตัิ

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทาํใหม้รีายไดเ้พยีงพอ

ต่อการดาํรงชพี

 รอ้ยละ 60 60

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 16.2738         14.8828         1.3910-          -8.55

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 16.2738         14.8828         1.3910-          -8.55

กจิกรรม : โครงการสง่เสรมิประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัดา้นการเกษตร

16.2738         14.8828         1.3910-          -8.55

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการ

ดา้นการเกษตรไดร้บัการยกระดบั

ขดีความสามารถดว้ยเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมดจิทิลัการเกษตรอจัฉรยิะ 

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

 ราย 240

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรทีป่ระยุกต์

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั มรีายไดเ้พิม่ขึ้นและสามารถลด

รายจ่ายได ้

 ราย 50

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 35.9245         19.9987         15.9258-         -44.33

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 35.9245         19.9987         15.9258-         -44.33

กจิกรรม : สง่เสรมิ พฒันา ประชาสมัพนัธ์

สรา้งภาพลกัษณ์สนิคา้ภายใตแ้บรนดจ์งัหวดั

5.1732          -              5.1732-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกว่า  ลา้นบาท 6

กจิกรรม : สง่เสรมิและเชื่อมโยงตลาด

สนิคา้นวตักรรมภาคใต ้

9.2526          -              9.2526-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกว่า  ลา้นบาท 15

กจิกรรม : มหกรรมซฟู้ีดภาคใต ้ 15.0290         -              15.0290-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกว่า  ลา้นบาท 25

กจิกรรม : สรา้งนกัการตลาดมอือาชพี

สู ่Thailand 4.0

6.4697          -              6.4697-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกว่า  ลา้นบาท 14
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม : สง่เสรมิตลาดสนิคา้อตัลกัษณ์ 

และเพิม่ขดีความสามารถทางการคา้ภาคใต ้

-              19.9987         19.9987         100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : กลุม่เป้าหมายมมีลูค่า

ทางการคา้ไมน่อ้ยกว่า

 ลา้นบาท 40

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม 11.7190         3.6300          8.0890-          -69.02

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 6.3000          3.6300          2.6700-          -42.38

กจิกรรม : สง่เสรมิและสนบัสนุนการแปรรูป

ผลติภณัฑ์

6.3000          -              6.3000-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ์

ไดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 35

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการ

ไดร้บัการพฒันา

 ราย 35

กจิกรรม : ยกระดบัอตุสาหกรรมประมง

พื้นทีภ่าคใต ้

-              3.6300          3.6300          100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการผ่าน

การประเมนิมาตรฐาน

 สถาน

ประกอบการ

20

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ์

ไดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 20

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บั

การพฒันา

 ราย 50

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 5.4190          -              5.4190-          -100.00

กจิกรรม : เพิม่มลูค่าอตุสาหกรรมสมนุไพร

ในพื้นทีภ่าคใต ้

5.4190          -              5.4190-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : SME ผูป้ระกอบการ 

และวสิาหกจิชมุชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ์

 คน/

ผลติภณัฑ์

80/20

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูท้ีไ่ดร้บัการพฒันา

มรีายไดห้รอืมลูค่าผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ 5.7354          2.5000          3.2354-          -56.41

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

5.7354          2.5000          3.2354-          -56.41

กจิกรรม : การยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตร

ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาค

5.7354          2.5000          3.2354-          -56.41

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผลติภณัฑ์

ทีไ่ดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 8 5

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงการวจิยัและพฒันา

ทีด่าํเนินการเป็นไปตามแผน

 รอ้ยละ 85 85
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยว

และการบรกิาร

779.1933       1,191.0377     411.8444       52.86

ตวัชี้วดัที ่1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 1

ตวัชี้วดัที ่2 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วภาคใต ้เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กว่า  รอ้ยละ 20

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาประตูสูก่ารท่องเที่ยว

อา่วไทยและอนัดามนั

-              67.0000        67.0000        100.00

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -              67.0000         67.0000         100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -              67.0000         67.0000         100.00

กจิกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่สง่เสรมิและ

ยกระดบัการท่องเทีย่วระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต ้

-              67.0000         67.0000         100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนรายการทาง

ทีป่รบัปรุง

 รายการ 3

ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่

สง่เสรมิและยกระดบัการท่องเทีย่ว

ระเบยีงเศรษฐกจิภาคใตไ้ดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว

ชมุชนใหมี้ความเขม้แข็งและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

54.7889        45.2507        9.5382-          -17.41

กระทรวง : กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา -              3.5507          3.5507          100.00

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ

เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

-              3.5507          3.5507          100.00

กจิกรรม : สง่เสรมิการท่องเทีย่วโดยชมุชน

ตน้แบบเขตพฒันาการท่องเทีย่วอนัดามนั

-              3.5507          3.5507          100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนทีไ่ดร้บัการ

พฒันาตามเกณฑก์ารพฒันาการ

ท่องเทีย่วโดยชมุชนของประเทศไทย 

(CBT Thailand)

 ชมุชน 3

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์

วจิยัและนวตักรรม

1.9957          -              1.9957-          -100.00

หน่วยงาน : สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 1.9957          -              1.9957-          -100.00

กจิกรรม : การพฒันารูปแบบสนิคา้และ

บรกิารดา้นการท่องเทีย่วเพือ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วของภาคใต ้

1.9957          -              1.9957-          -100.00

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -              39.2000         39.2000         100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -              39.2000         39.2000         100.00

กจิกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

-              39.2000         39.2000         100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 52.7932         -              52.7932-         -100.00

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื

52.7932         -              52.7932-         -100.00

กจิกรรม : พฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว

ภาคใต ้2 สมทุร (ภาคใต)้

52.7932         -              52.7932-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้น

การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

 แห่ง 8

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชน และผูป้ระกอบการ

มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

เพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ -              2.5000          2.5000          100.00

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

-              2.5000          2.5000          100.00

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารเพือ่สุขภาพดว้ยนวตักรรมพื้นที่

ระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต ้(Smart Aging

Innovation in SEC)

-              2.5000          2.5000          100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนวสิาหกจิชมุชน เกษตรกร

และผูป้ระกอบการไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

 ราย 1,100

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงการวจิยัและพฒันา

ทีด่าํเนินการเป็นไปตามแผน

 รอ้ยละ 85

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวบนบก

บรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยงกบัแหลง่ท่องเที่ยว

ทางทะเลที่มีช่ือเสยีง

323.7627       442.5335       118.7708       36.68

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -              117.6000       117.6000       100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -              117.6000       117.6000       100.00

กจิกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

-              117.6000       117.6000       100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 2

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 29.5504         6.4760          23.0744-         -78.08

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 29.5504         6.4760          23.0744-         -78.08

กจิกรรม : โครงการพฒันาจงัหวดั

นครศรธีรรมราชสูเ่มอืงอจัฉรยิะ (Smart City)

ทางดา้น Smart Living

29.5504         6.4760          23.0744-         -78.08

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนการประยุกต์

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของ SME ในอตุสาหกรรม

ท่องเทีย่ว

 ราย 20

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิ city data platform

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

 ระบบ 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิการใหบ้รกิารดา้น

การเตอืนภยัฉุกเฉิน

 พื้นที่ 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนสามารถใช ้

ประโยชนจ์ากการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ

ดา้น Smart Living

 ราย 1,000

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 32.3955         -              32.3955-         -100.00

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 32.3955         -              32.3955-         -100.00

กจิกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบนบกบรเิวณ

ตอนในของภาค

12.9330         -              12.9330-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : รายไดก้ารท่องเทีย่ว

ภาคใตเ้พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10

กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยง

ภาคใตก้บัเสน้ทางการคา้โลก

19.4625         -              19.4625-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าการลงทนุในพื้นที่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป้าหมายเพิม่ขึ้น

 แห่ง 2

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าการสง่เสรมิการลงทนุ

ในเขตพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใตเ้พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 80.5648         258.6835       178.1187       221.09

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 69.5865         228.4935       158.9070       228.36

กจิกรรม : พฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขและ

ระบบการสง่ต่อผูป่้วยเพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว

ของภาคใต ้

69.5865         228.4935       158.9070       228.36

ตวัชี้วดักจิกรรม : ลดอตัราการตาย

จากการสง่ต่อผูป่้วย (Referal System) 

ทกุจงัหวดัในภาคใต ้

 รอ้ยละ 5 6

ตวัชี้วดักจิกรรม : จงัหวดัเครอืข่าย

มอีาคารใหบ้รกิารดา้นแพทยแ์ผนไทย

อาคารผูป่้วยพเิศษสาํหรบัหน่วยบรกิาร

ปฐมภูม ิและทตุยิภูมทิีไ่ดม้าตรฐาน

เชื่อมโยงการท่องเทีย่วอย่างนอ้ย

 แห่ง 5 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

หน่วยงาน : กรมการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลอืก

10.9783         30.1900         19.2117         175.00

กจิกรรม : โครงการพฒันาโรงพยาบาล

หว้ยยอดใหเ้ป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลอืก จงัหวดัตรงั

10.9783         30.1900         19.2117         175.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนสถานบรกิาร

สาธารณสุขทีไ่ดร้บัการยกระดบัใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางความเป็นเลศิดา้นการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

 แห่ง 1 1

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม 7.0750          5.5250          1.5500-          -21.91

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 7.0750          5.5250          1.5500-          -21.91

กจิกรรม : ยกระดบัและเพิม่ศกัยภาพ

อตุสาหกรรมท่องเทีย่วและอตุสาหกรรม

ทีเ่กี่ยวเน่ืองเชงิสุขภาพ

7.0750          5.5250          1.5500-          -21.91

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนวสิาหกจิและ

ผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัการพฒันา

 กจิการ/

คน/ราย

20/180/0 8/170/30

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผลติภณัฑ์

ทีไ่ดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 10 4

ตวัชี้วดักจิกรรม : วสิาหกจิไดร้บัการพฒันา

ใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70 70

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ 174.1770       54.2490         119.9280-       -68.85

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค 174.1770       54.2490         119.9280-       -68.85

กจิกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา

และอาคาร (ภาคใต)้

174.1770       54.2490         119.9280-       -68.85

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บั

การก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร

 แห่ง 7 5

กลุม่โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและ

สง่เสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

400.6417       636.2535       235.6118       58.81

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

210.0000       240.0000       30.0000         14.29

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 210.0000       240.0000       30.0000         14.29

กจิกรรม : ยกระดบัมาตรฐานบรกิาร

และสง่เสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ท่องเทีย่ว

ทีม่ชีือ่เสยีงของโลก

210.0000       240.0000       30.0000         14.29

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงการดาํเนินการ  โครงการ 1 1

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 45.0000         253.6200       208.6200       463.60

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 45.0000         253.6200       208.6200       463.60

กจิกรรม : พฒันาและสนบัสนุนท่าเรอืสาํราญ

ใหเ้ป็นท่าเรอืหลกั พฒันาท่าเรอืแวะพกั 

และท่าเรอืมารน่ีา

45.0000         -              45.0000-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กจิกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

-              253.6200       253.6200       100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 5

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 64.9951         19.5804         45.4147-         -69.87

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 64.9951         19.5804         45.4147-         -69.87

กจิกรรม : โครงการยกระดบัการท่องเทีย่ว

ดว้ยดจิทิลัในกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั

64.9951         19.5804         45.4147-         -69.87

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนการ

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของ SME 

ในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

 ราย 60

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิระบบแกไ้ขปญัหา

ดา้นการท่องเทีย่วพื้นทีจ่งัหวดักระบี่

 จงัหวดั 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิระบบแกไ้ขปญัหา

ธุรกจิดาํเนินการท่องเทีย่วทีม่กีารนาํไปใช ้

ประโยชน์

 ราย 100

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิการขยายผล

การท่องเทีย่วความปลอดภยัพื้นทีจ่งัหวดัภูเก็ต

 จงัหวดั 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิการสง่เสรมิการลงทนุ

ดา้นบรกิารในพื้นทีเ่มอืงอจัฉรยิะ

เพือ่พฒันาเมอืงอจัฉรยิะ (startup)

 ราย 5

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 4.4790          -              4.4790-          -100.00

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 4.4790          -              4.4790-          -100.00

กจิกรรม : พฒันาการท่องเทีย่วของภาคใต ้

เป็นแหลง่ท่องเทีย่วคุณภาพช ัน้นาํของโลก

4.4790          -              4.4790-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าการคา้

ชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม 12.0000         60.0000         48.0000         400.00

หน่วยงาน : กรมศิลปากร 12.0000         60.0000         48.0000         400.00

กจิกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ

แหลง่เรยีนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยง

การท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคใต ้

12.0000         60.0000         48.0000         400.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแหลง่

ศิลปวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการพฒันาเพือ่

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของกลุม่ท่องเทีย่วพี้นทีร่ะดบัภาคใต ้

 แห่ง 1 2

177



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่ศิลปวฒันธรรม

ไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐานและ

หลกัวชิาการ

 รอ้ยละ 100 100

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร 4.2141          -              4.2141-          -100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ข ัน้พื้นฐาน

1.2141          -              1.2141-          -100.00

กจิกรรม : การพฒันาการศึกษาในระดบั

พื้นทีภ่าคใต ้

1.2141          -              1.2141-          -100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 3.0000          -              3.0000-          -100.00

กจิกรรม : จดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรมช่างซ่อมบาํรุง

เครื่องยนต ์OUT BOARD

3.0000          -              3.0000-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของช่างซ่อมบาํรุง

เครื่องยนต ์OUT BOARD ทีไ่ดร้บัการพฒันา

 รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 13.7545         -              13.7545-         -100.00

หน่วยงาน : กรมการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก

13.7545         -              13.7545-         -100.00

กจิกรรม : โครงการพฒันาโรงพยาบาล

หว้ยยอดใหเ้ป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลอืก จงัหวดัตรงั

13.7545         -              13.7545-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนสถานบรกิารสาธารณสุขที่

ไดร้บัการยกระดบัใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเป็นเลศิ

ดา้นการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

 แห่ง 1 1

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม 2.2000          -              2.2000-          -100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 2.2000          -              2.2000-          -100.00

กจิกรรม : พฒันาอตุสาหกรรมต่อเรอื

และซ่อมแซมเรอืเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว

2.2000          -              2.2000-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : รายงานผลการศึกษาพื้นที่

ทีเ่หมาะสมสาํหรบัอตุสาหกรรมต่อเรอื

และซ่อมแซมเรอืในพื้นทีภ่าคใต ้

 ฉบบั 1

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ 43.9990         63.0531         19.0541         43.31

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค 43.9990         63.0531         19.0541         43.31

กจิกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคใต)้ 11.1750         24.2671         13.0921         117.16

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บั

การก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ

 แห่ง 1 1

กจิกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้

(ภาคใต)้

32.8240         38.7860         5.9620          18.16

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บั

การวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้

 แห่ง 2 8

แนวทางการดําเนินงาน : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

2,022.7280     1,986.7570     35.9710-        -1.78

ตวัชี้วดัที ่1 : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1

ตวัชี้วดัที ่2 : พื้นทีป่่าชายเลนภาคใต ้เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กว่า  ไร่ 8,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

กลุม่โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

2,022.7280     1,986.7570     35.9710-        -1.78

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,408.8230     1,422.9830     14.1600         1.01

หน่วยงาน : กรมชลประทาน 1,402.2230     1,422.9830     20.7600         1.48

กจิกรรม : วางระบบป้องกนัและแกป้ญัหา

การบรหิารจดัการนํา้อย่างเป็นระบบ

1,402.2230     1,422.9830     20.7600         1.48

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นที่

ชลประทานเพิม่ขึ้น

 ไร่ 19365 5250

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนปรมิาตร

เก็บกกัทีเ่พิม่ขึ้น

 ลา้น ลบ.ม. 8.55

หน่วยงาน : กรมพฒันาทีด่นิ 6.6000          -              6.6000-          -100.00

กจิกรรม : กาํจดัขยะอนิทรยีเ์พือ่ชมุชนภาคใต ้ 6.6000          -              6.6000-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรที่

ไดร้บัการพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

 ราย 3,500

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 39.1003         35.9907         3.1096-          -7.95

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1.8048          16.0000         14.1952         786.52

กจิกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่

(ภาคใต)้

-              16.0000         16.0000         100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การกดัเซาะชายฝัง่ในพื้นทีห่าดโคลน

 พื้นที่ 1

กจิกรรม : เสรมิสรา้งความสมบูรณ์

ของทรพัยากรและระบบนิเวศป่าชายเลน 

เพือ่พฒันาฐานการสรา้งรายไดแ้ละสนบัสนุน

บรกิารการท่องเทีย่ว (ภาคใต)้

1.8048          -              1.8048-          -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ราษฎรในทอ้งถิน่มคีวามรู ้

เเละทกัษะในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูเเละดูเเล

รกัษาทรพัยากรป่าชายเลนเพือ่ร่วมเป็น

อาสาสมคัรพทิกัษท์รพัยากรป่าชายเลนเพิม่ขึ้น

 คน 1,643

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้ 18.4449         14.3842         4.0607-          -22.02

กจิกรรม : ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 4.7528          1.5000          3.2528-          -68.44

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเครอืข่าย

ความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่ามสีว่นร่วม

ในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า

 หมูบ่า้น 12 30

ตวัชี้วดักจิกรรม : เครอืข่ายความร่วมมอื

ในการควบคุมไฟป่ามสีว่นร่วมในการ

เฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

ไมน่อ้ยกว่า

 รอ้ยละ 80 80

กจิกรรม : ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 5.6667          7.6642          1.9975          35.25

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นทีป่่าไมท้ีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟู  ไร่ 1,000

ตวัชี้วดักจิกรรม : เครอืข่ายชมุชนฟ้ืนฟูป่า  หมูบ่า้น 6 9

กจิกรรม : อนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

อย่างมสีว่นร่วมภาคใต ้

8.0254          5.2200          2.8054-          -34.96
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : ราษฎรในชมุชน

ไดร้บัการสง่เสรมิใหม้สีว่นร่วม

ในการบรหิารจดัการป่าชมุชน

 ป่าชมุชน 25 36

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเครอืข่าย

ราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า (รสทป.) 

ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเพิม่ขึ้น

 เครอืข่าย 21 21

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของการมี

สว่นร่วมของทกุภาคสว่นในการบรหิาร

จดัการป่าชมุชน

 รอ้ยละ 80 80

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื

18.8506         5.6065          13.2441-         -70.26

กจิกรรม : สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการ

แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคใต)้

-              1.0000          1.0000          100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มเีครอืข่ายการแกไ้ข

ปญัหาไฟป่าและหมอกควนัภาคใต ้

ไดร้บัการเพิม่ประสทิธภิาพ

 หมูบ่า้น/

เครอืข่าย

20

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนมสีว่นร่วมในการ

ป้องกนัไฟป่าและหมอกควนั

 รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักจิกรรม : มเีครอืข่ายการแกไ้ข

ปญัหาไฟป่าและหมอกควนัเพิม่ขึ้น

 หมูบ่า้น/

เครอืข่าย

8

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานการณ์ไฟป่า

ในพื้นทีภ่าคใตล้ดลงไมน่อ้ยกว่า

 รอ้ยละ 2

กจิกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคใต)้ 18.8506         4.6065          14.2441-         -75.56

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนเขา้มามสีว่นร่วม

ในการฟ้ืนฟูดูแลรกัษาทรพัยากรป่าไม ้

 หมูบ่า้น 7

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บัการฟ้ืนฟู

เพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ

 ไร่ 400

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บั

การปลูกฟ้ืนฟูเพิม่ขึ้น

 ไร่ 600

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจและเขา้มามสีว่นร่วมในการ

ฟ้ืนฟูดูแลรกัษาอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

 รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นทีป่่าไดร้บัการ

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูมอีตัราการรอดตายอยู่

ในเกณฑท์ีก่าํหนด

 รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 574.8047       527.7833       47.0214-         -8.18

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 545.5664       527.7833       17.7831-         -3.26

กจิกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

545.5664       527.7833       17.7831-         -3.26
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั  
กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กิจกรรมและตวัช้ีวดักิจกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่ม

โทรมของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

 แห่ง 25 25

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่

ไดร้บัการก่อสรา้งมคุีณภาพและได ้

มาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100

หน่วยงาน : กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 29.2383         -              29.2383-         -100.00

กจิกรรม : วางระบบป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาความเสือ่มโทรมของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

29.2383         -              29.2383-         -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : รายไดก้ารท่องเทีย่ว

ภาคใตเ้พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10
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บาท

บาท

160.7500         660.7012      292.4988      -           -              

        160.7500       660.7012       292.4988             -                 -   

                -         404.2000              -               -                 -   

                -         404.2000              -               -                 -   

          28.0000       130.0000              -               -                 -   

          28.0000       130.0000              -               -                 -   

        132.7500       126.5012       292.4988             -                 -   

        132.7500       126.5012       292.4988             -                 -   

3.รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรมและการ

เช่ือมโยงการคา้โลก

660,701,200

(1) วตัถปุระสงค์

ปี 2566

เพือ่พฒันาโครงข่ายโครงสรา้งพื้นฐานรองรบัการคา้การลงทนุระหวา่งประเทศและเชื่อมโยงการคา้โลก

(2) สถานที่ดาํเนินการ

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ

5 ปี ( ปี 2561 ถงึ ปี 2565 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 1,113,950,000              

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 

จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลา

ประมาณการรายจ่าย *

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
รวมปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 1,113.9500         

          551.7500

1. กระทรวงคมนาคม         1,113.9500

1.1 กรมทางหลวง           404.2000

- พฒันาเสน้ทางโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

สนบัสนุนการท่องเทีย่ว เขตอุตสาหกรรม

และเชื่อมโยงการคา้โลก

          158.0000

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 

- พฒันาท่าอากาศยานภาคใต ้           551.7500

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

          404.2000

1.2 กรมทางหลวงชนบท           158.0000

1.3 กรมท่าอากาศยาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

404,200,000        บาท

1. งบลงทนุ 404,200,000        บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 404,200,000        บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 404,200,000        บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 404,200,000        บาท

68,600,000          บาท

58,800,000          บาท

68,600,000          บาท

49,000,000          บาท

90,000,000          บาท

39,200,000          บาท

30,000,000          บาท

130,000,000        บาท

1. งบลงทนุ 130,000,000        บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000        บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000        บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 20,000,000          บาท

20,000,000          บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 110,000,000        บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

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

14,000,000          บาท

90,000,000          บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาคใต ้เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 4.80

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.42

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการผลติสาขาอตุสาหกรรมภาคใต ้เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 2.6

กลุ่มโครงการ : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคา้โลก

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคา้โลก

(3) งานอาํนวยความปลอดภยัถนนสาย สต.3028 แยก ทล.416 (กม.ที ่46+500) - บา้นทุ่งดนิลุม่ 

อ.ละง ู, ทุ่งหวา้ จ.สตูล 1 แห่ง

(2) งานอาํนวยความปลอดภยัถนนสาย สข.5071 แยก ทช.สข.4026 - นํา้ตกโตนเรอื 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง

(1) งานบาํรงุถนนสายแยก ชพ.4008 - สถานรีถไฟนาชะองั ต.นาชะองั อ.เมอืง จ.ชมุพร 1 แห่ง

(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวงัประจนั 

(เขตแดนไทย/มาเลเซยี) จ.สตูล 1 แห่ง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคา้โลก

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สีแ่ยกโพธิ์ทอง - พทัลงุ จ.พทัลงุ 1 แห่ง

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมกุข ์- ควนรา จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าช ี- ถํา้พรรณรา จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง - หว้ยยอด จ.ตรงั 1 แห่ง

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเขา้สนามบนิหาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง

(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทว ีจ.สงขลา 1 แห่ง
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126,501,200        บาท

1. งบลงทนุ 126,501,200        บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 126,501,200        บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 126,501,200        บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 1,834,000           บาท

(1) ค่าจา้งควบคมุงานขยายลานจอดเครือ่งบนิ พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ และ

ตดิตัง้สะพานเทยีบเครือ่งบนิพรอ้มระบบนาํจอด 

ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 1,834,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 13,750,000                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,750,000                 บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,834,000                 บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,166,000                 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 124,667,200        บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,000,000           บาท

(2) งานขยายลานจอดเครือ่งบนิ พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ 

และตดิตัง้สะพานเทยีบเครือ่งบนิพรอ้มระบบนาํจอด 

ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 116,667,200        บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 116,667,200              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 283,332,800              บาท

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
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บาท

บาท

-               63.7000       -             -           -              

                -          63.7000              -               -                 -   

                -          63.7000              -               -                 -   

                -          63.7000              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาฐานอตุสาหกรรมชีวภาพ การแปรรูปการเกษตรมลูค่าสูง 

และประตูการคา้ฝัง่ตะวนัตก

63,700,000

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ และนวตักรรมในการผลติภาคเกษตร

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 

จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลา

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

63,700,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

1 ปี ( ปี 2564 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 

- พฒันาโครงข่ายทางหลวง             63.7000

รวมทัง้สิ้น 63.7000            

ปี 2567 - 

จบโครงการ

2. กระทรวงคมนาคม

            63.70002.1 กรมทางหลวง

รวม

            63.7000

ปี 2565 ปี 2566ปี 2564เริ่มตน้ - ปี 2563
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

63,700,000             บาท

1. งบลงทนุ 63,700,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 63,700,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 63,700,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 63,700,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชมุพร 1 แห่ง 63,700,000             บาท

กลุ่มโครงการ : พฒันาฐานอตุสาหกรรมชีวภาพ การแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง และประตูการคา้

ฝัง่ตะวนัตก

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : พฒันาฐานอตุสาหกรรมชีวภาพ การแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูงและประตูการคา้ฝัง่ตะวนัตก
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บาท

บาท

13.7295          25.7564       22.8626        -           -              

                -            8.3450              -               -                 -   

                -            8.3450              -               -                 -   

                -            8.3450              -               -                 -   

           3.5295          8.0614          2.2126             -                 -   

                -            5.8488              -               -                 -   

                -            5.8488              -               -                 -   

           3.5295          2.2126          2.2126             -                 -   

           3.5295          2.2126          2.2126             -                 -   

          10.2000          9.3500        20.6500             -                 -   

           1.0000          5.2500          5.2500             -                 -   

           1.0000          5.2500          5.2500             -                 -   

           9.2000          4.1000        15.4000             -                 -   

           9.2000          4.1000        15.4000             -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร 25,756,400

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุน การลงทนุอุตสาหกรรมยางพาราและปาลม์นํา้มนัทีม่มีลูค่าสูง ตลอดจนขยายผลงานวจิยัดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรมสู่การผลติผลติภณัฑย์างพาราและปาลม์นํา้มนั เพือ่การใชป้ระโยชนใ์นประเทศและการส่งออก

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 

จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลา

5 ปี ( ปี 2561 ถงึ ปี 2565 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 62,348,500

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 62.3485            

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              8.3450

3.1 กรมพฒันาที่ดนิ              8.3450

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              5.8488

- เจรจาเชื่อมโยงตลาดสนิคา้ยางพารา 

ไมย้างพาราและผลติภณัฑเ์กี่ยวเนื่องภาคใต ้

             5.8488

- พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีป่ลูกปาลม์

นํา้มนัภาคใต ้

             8.3450

4. กระทรวงพาณิชย์             13.8035

5. กระทรวงอตุสาหกรรม             40.2000

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม             11.5000

4.2 สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และ

การพฒันา (องคก์ารมหาชน)

             7.9547

- กิจกรรมพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค              7.9547

- เพิม่ประสทิธิภาพการผลตินํา้มนัปาลม์             28.7000

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 

- ส่งเสริมศกัยภาพการผลติปาลม์นํา้มนั             11.5000

5.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม             28.7000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

8,345,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,345,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,345,000              บาท

(1) วสัดกุารเกษตร 8,345,000              บาท

5,848,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,848,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสนิคา้ยางพารา ไมย้างพาราและผลติภณัฑ์

เกี่ยวเนื่องภาคใต ้ 5,848,800              บาท

2,212,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,212,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,212,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,212,600              บาท

5,250,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,250,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมปาลม์นํา้มนัภาคใต ้

สู่โอเลโอเคมคีอล 5,250,000              บาท

4,100,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,100,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลตินํา้มนัปาลม์ 4,100,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : พฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : พฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร

หน่วยงาน : สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : พฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

โครงการ : พฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : พฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพาราและปาลม์น้ํามนัอย่างครบวงจร
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บาท

บาท

52.0552          78.3309       45.0495        -           -              

           7.2385          6.6841          6.8512             -                 -   

           7.2385          6.6841          6.8512             -                 -   

           7.2385          6.6841          6.8512             -                 -   

          22.8075        30.6353        16.6855             -                 -   

           5.3100          4.7375          6.3200             -                 -   

           5.3100          4.7375          6.3200             -                 -   

           7.1320          0.6825              -               -                 -   

           7.1320          0.6825              -               -                 -   

                -          16.5532              -               -                 -   

                -          16.5532              -               -                 -   

          10.3655          8.6621        10.3655             -                 -   

           1.8207          0.8370          0.9620             -                 -   

           6.6523          6.9739          8.4273             -                 -   

           1.8925          0.8512          0.9762             -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร 78,330,900

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรของภาคใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานส่งออกก่อใหเ้กิดมลูค่าสูงทางเศรษฐกิจ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 

จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลา

5 ปี ( ปี 2561 ถงึ ปี 2565 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 175,435,600

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปผลติภณัฑ์

 ใหไ้ดม้าตรฐาน

            20.7738

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             70.1283

รวมทัง้สิ้น 175.4356           

6. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

            20.7738

6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

            20.7738

7.2 กรมปศสุตัว ์              7.8145

- เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์              7.8145

7.1 กรมการขา้ว             16.3675

- การผลติขา้วพื้นเมอืงทีเ่ป็นอตัลกัษณ์             16.3675

7.4 กรมส่งเสรมิการเกษตร             29.3931

- ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการ

มะพรา้วภาคใต ้

             3.6197

7.3 กรมพฒันาที่ดนิ             16.5532

- จดัทาํระบบอนุรกัษด์นิและนํา้เพือ่การปลูก             16.5532

- ส่งเสริมและพฒันาการผลติไมผ้ล

ทีเ่ป็นอตัลกัษณท์ีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพ

พื้นทีข่องภาคใต ้

            22.0535

- ส่งเสริมการทาํเกษตรแบบผสมผสาน

ในพื้นทีส่วนปาลม์นํา้มนั สวนยางพารา

             3.7199
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          16.2738        14.8828        15.3828             -                 -   

          16.2738        14.8828        15.3828             -                 -   

          16.2738        14.8828        15.3828             -                 -   

                -          19.9987              -               -                 -   

                -          19.9987              -               -                 -   

                -          19.9987              -               -                 -   

                -            3.6300          3.6300             -                 -   

                -            3.6300          3.6300             -                 -   

                -            3.6300          3.6300             -                 -   

           5.7354          2.5000          2.5000             -                 -   

           5.7354          2.5000          2.5000             -                 -   

           5.7354          2.5000          2.5000             -                 -   

8. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม             46.5394

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม

            19.9987

9.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             19.9987

8.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั             46.5394

- โครงการส่งเสริมประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมดจิทิลัดา้นการเกษตร

            46.5394

             7.2600

11. รฐัวสิาหกจิ             10.7354

- ส่งเสริมตลาดสนิคา้อตัลกัษณ ์

และเพิม่ขดีความสามารถทางการคา้ภาคใต ้

            19.9987

10. กระทรวงอตุสาหกรรม              7.2600

10.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม              7.2600

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 

11.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี             10.7354

- การยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตร

ทีเ่ป็นอตัลกัษณแ์ละเหมาะสมกบัศกัยภาพ

พื้นทีข่องภาค

            10.7354

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

- ยกระดบัอุตสาหกรรมประมงพื้นทีภ่าคใต ้

9. กระทรวงพาณิชย์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

6,684,100              บาท

1. งบดาํเนินงาน 584,100                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 584,100                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

    เพิม่มลูค่าสนิคา้อตัลกัษณ์ 584,100                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 6,100,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,100,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานเครอืข่าย

   ของกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

   เพือ่การดาํเนนิการเพิม่มลูค่าสนิคา้อตัลกัษณ์ 6,100,000              บาท

4,737,500              บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,737,500              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,737,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 945,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,490,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 600,000                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 172,500                บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 1,530,000              บาท

682,500                บาท

1. งบดาํเนินงาน 682,500                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 682,500                บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 125,000                บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 557,500                บาท

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตรภาคใต ้เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 1.5

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมการขา้ว

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร

หน่วยงาน : กรมปศสุตัว ์

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร
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16,553,200             บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,553,200              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,553,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 236,200                บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 5,000                   บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000                บาท

(4) วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000                   บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 4,152,000              บาท

(6) วสัดใุนการจดัทาํแผนที่ 5,000                   บาท

2. งบลงทนุ 12,000,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 12,000,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,000,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,000,000             บาท

รวม 6 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)

8,662,100              บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,662,100              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,662,100              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 914,500                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,100,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,195,400              บาท

(4) วสัดกุารเกษตร 1,452,200              บาท

14,882,800             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,882,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,882,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 14,882,800             บาท

19,998,700             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 19,998,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิตลาดสนิคา้อตัลกัษณ์ และเพิม่ขดีความสามารถ

ทางการคา้ภาคใต ้ 19,998,700             บาท

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการเกษตร

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร
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3,630,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,630,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 3,630,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นการผลติและยกระดบั

   มาตรฐานในกลุม่ผูป้ระกอบการใหม่และกลุม่ปรบัตวัสู่การพฒันาผลติภณัฑ์

   ประมงแปรรูป พื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคใตอ่้าวไทย 3,630,000              บาท

2,500,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบั

ศกัยภาพพื้นทีข่องภาค 2,500,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

โครงการ : ยกระดบัอตุสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้และสตัวน้ํ์าชายฝัง่และการทาํประมงทะเลที่ไดม้าตรฐานสากล

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร
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บาท

บาท

-               67.0000       -             -           -              

                -          67.0000              -               -                 -   

                -          67.0000              -               -                 -   

                -          67.0000              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาประตูสูก่ารท่องเที่ยวอา่วไทยและอนัดามนั 67,000,000

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วอ่าวไทยและอนัดามนั ใหม้คีณุภาพและไดม้าตรฐานสากลเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

ช ัน้นาํของประเทศและของโลก

ปี 2565 ปี 2566

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 

จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลา

1 ปี ( ปี 2564 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 67,000,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 

12.1 กรมทางหลวงชนบท             67.0000

- ปรบัปรุงทางเพือ่ส่งเสริมและยกระดบั

การท่องเทีย่วระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต ้

            67.0000

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 67.0000            

12. กระทรวงคมนาคม             67.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

67,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 67,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 67,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัสนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่ว

ระนองแคนย่อน อ่างเก็บนํา้หาดสม้แป้น และบ่อนํา้รอ้นรกัษะวารนิ

จ.ระนอง 5 แห่ง 27,000,000             บาท

(2) งานอาํนวยความปลอดภยัสนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่ว

อทุยานแห่งชาตแิหลมสน และนํา้ตกงามมสี ีจ.ระนอง 3 แห่ง 21,000,000             บาท

(3) งานอาํนวยความปลอดภยัสนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่ว

นํา้ตกเขาพระนารายณ์ อทุยานวงัมจัฉา และบ่อนํา้รอ้น - นํา้เยน็

จ.ระนอง 1 แห่ง 19,000,000             บาท

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั :  รายไดจ้ากการท่องเทีย่วภาคใต ้เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 4.8

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาประตูสู่การท่องเที่ยวอา่วไทยและอนัดามนั

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : พฒันาประตูสู่การท่องเที่ยวอา่วไทยและอนัดามนั
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บาท

บาท

- 45.2507 6.9383         - -              

                -            3.5507          4.4383             -                 -   

                -            3.5507          4.4383             -                 -   

                -            3.5507          4.4383             -                 -   

                -          39.2000              -               -                 -   

                -          39.2000              -               -                 -   

                -          39.2000              -               -                 -   

                -            2.5000          2.5000             -                 -   

                -            2.5000          2.5000             -                 -   

                -            2.5000          2.5000             -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชนใหม้คีวามเขม้แข็ง

และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

45,250,700

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพแหลง่ท่องเทีย่วของชุมชนใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่คีณุภาพเพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถิน่

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 

จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลา

2 ปี ( ปี 2564  ถงึ ปี 2565 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 52,189,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 52.1890            

13. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา              7.9890

13.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน

(องคก์ารมหาชน)

             7.9890

14.1 กรมทางหลวง             39.2000

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว             39.2000

- ส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนตน้แบบ

เขตพฒันาการท่องเทีย่วอนัดามนั

             7.9890

14. กระทรวงคมนาคม             39.2000

- พฒันาศกัยภาพผลติภณัฑแ์ละบริการเพือ่

สุขภาพดว้ยนวตักรรมพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจ

ภาคใต ้(Smart Aging Innovation in

SEC)

             5.0000

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 -

15. รฐัวสิาหกจิ              5.0000

15.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

             5.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

3,550,700             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,550,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,550,700             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานส่วนกลาง 3,550,700              บาท

39,200,000            บาท

1. งบลงทนุ 39,200,000            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 39,200,000            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 39,200,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 39,200,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหวัชา้ง จ.สรุาษฎรธ์าน ี1 แห่ง 39,200,000            บาท

2,500,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,500,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่สุขภาพดว้ยนวตักรรม

พื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต ้(Smart Aging Innovation in SEC) 2,500,000              บาท

กลุ่มโครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็งและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็งและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็งและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่
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บาท

บาท

291.3672         442.5335      145.1908      -           -              

                -         117.6000              -               -                 -   

                -         117.6000              -               -                 -   

                -         117.6000              -               -                 -   

          29.5504          6.4760          6.4760             -                 -   

          29.5504          6.4760          6.4760             -                 -   

          29.5504          6.4760          6.4760             -                 -   

          80.5648       258.6835       129.2548             -                 -   

          69.5865       228.4935       115.5320             -                 -   

          69.5865       228.4935       115.5320             -                 -   

          10.9783        30.1900        13.7228             -                 -   

          10.9783        30.1900        13.7228             -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยง

กบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มช่ืีอเสยีง

442,533,500

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหม่และปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วเดมิใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพของภาค

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 

จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลา

5 ปี ( ปี 2561  ถงึ ปี 2565 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 879,091,500

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 879.0915           

16. กระทรวงคมนาคม           117.6000

17. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม             42.5024

17.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั             42.5024

16.1 กรมทางหลวง           117.6000

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

          117.6000

- พฒันาระบบบริการสาธารณสุขและระบบ

การส่งต่อผูป่้วยเพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว

ของภาคใต ้

          413.6120

18.2 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก

            54.8911

- โครงการพฒันาจงัหวดันครศรีธรรมราช

สู่เมอืงอจัฉริยะ (Smart City) ทางดา้น 

Smart Living

            42.5024

18. กระทรวงสาธารณสุข           468.5031

18.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           413.6120

- โครงการพฒันาโรงพยาบาลหว้ยยอด

ใหเ้ป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลอืก จงัหวดัตรงั

            54.8911
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           7.0750          5.5250          9.4600             -                 -   

           7.0750          5.5250          9.4600             -                 -   

           7.0750          5.5250          9.4600             -                 -   

        174.1770        54.2490              -               -                 -   

        174.1770        54.2490              -               -                 -   

        174.1770        54.2490              -               -                 -   

19.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม             22.0600

- ยกระดบัและเพิม่ศกัยภาพ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่วและอุตสาหกรรม

ทีเ่กี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ

            22.0600

19. กระทรวงอตุสาหกรรม             22.0600

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา

และอาคาร (ภาคใต)้

          228.4260

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 

20. รฐัวสิาหกจิ           228.4260

20.1 การประปาส่วนภมูภิาค           228.4260

ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

117,600,000           บาท

1. งบลงทนุ 117,600,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 117,600,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 117,600,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 117,600,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - หว้ยปรกิ จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 49,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบรุ ี- หงาว จ.ระนอง 1 แห่ง 68,600,000             บาท

6,476,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,476,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,476,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 6,476,000              บาท

228,493,500           บาท

1. งบลงทนุ 228,493,500           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 228,493,500           บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 177,600,000           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 177,600,000            บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 14,400,000             บาท

รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(2) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสุราษฎรธ์าน ี

ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์าน ีจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี3 ชดุ 3,000,000              บาท

(3) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลวชริะภเูก็ต 

ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 3 ชดุ 3,000,000              บาท

กลุ่มโครงการ : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

ที่มีช่ือเสยีง

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสยีง

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

โครงการ : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสยีง

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

โครงการ : ยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค
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(4) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลมหาราช

นครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 3 ชดุ 3,000,000              บาท

(5) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลกระบี ่ตาํบลปากนํา้

อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 1,000,000              บาท

(6) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์

ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 2 ชดุ 2,000,000              บาท

(7) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพงังา 

ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 2 ชดุ 2,000,000              บาท

(8) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลระนอง 

ตาํบลเขานเิวศน ์อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 2 ชดุ 2,000,000              บาท

(9) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเกาะสมยุ 

ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(10) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลทุ่งสง 

ตาํบลหนองหงส ์อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(11) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสชิล ตาํบลสชิล

อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(12) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลตะกัว่ป่า 

ตาํบลบางนายส ีอาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 2 ชดุ 2,000,000              บาท
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(13) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเขาพนม 

ตาํบลเขาพนม อาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 1,000,000              บาท

(14) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลคลองท่อม 

ตาํบลคลองท่อมใต ้อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 1,000,000              บาท

(15) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลปลายพระยา 

ตาํบลปลายพระยา อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 1,000,000              บาท

(16) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลลาํทบั ตาํบลลาํทบั

อาํเภอลาํทบั จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 1,000,000              บาท

(17) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเหนอืคลอง 

ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเหนอืคลอง จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 1,000,000              บาท

(18) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลอ่าวลกึ 

ตาํบลอ่าวลกึใต ้อาํเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 1,000,000              บาท

(19) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเกาะพพีี

ตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 1,000,000              บาท

(20) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเกาะลนัตา 

ตาํบลเกาะลนัตาใหญ่ อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 1,000,000              บาท

(21) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลหลงัสวน 

ตาํบลวงัตะกอ อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(22) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลท่าแซะ 

ตาํบลทรพัยอ์นนัต ์อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(23) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลปะทวิ 

ตาํบลบางสน อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(24) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพะโตะ๊ 

ตาํบลพะโตะ๊ อาํเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(25) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลละแม ตาํบลละแม

อาํเภอละแม จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(26) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสว ีตาํบลนาโพธิ์

อาํเภอสว ีจงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(27) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลทุ่งตะโก 

ตาํบลทุ่งตะไคร อาํเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(28) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลปากนํา้ชมุพร 

ตาํบลปากนํา้ อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(29) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลปากนํา้หลงัสวน 

ตาํบลปากนํา้ อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(30) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลมาบอาํมฤต

ตาํบลดอนยาง อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(31) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลท่าศาลา 

ตาํบลท่าศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(32) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลปากพนงั 

ตาํบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(33) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช

ฉวาง ตาํบลไสหรา้ อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(34) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลชะอวด 

ตาํบลชะอวด อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(35) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเชยีรใหญ่ 

ตาํบลทอ้งลาํเจยีก อาํเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(36) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ตาํบลท่ายาง อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(37) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลร่อนพบูิลย ์

ตาํบลร่อนพบูิลย ์อาํเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(38) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลขนอม ตาํบลขนอม

อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(39) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 

ตาํบลสามตาํบล อาํเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(40) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลนาบอน 

ตาํบลนาบอน อาํเภอนาบอน จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(41) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลบางขนั 

ตาํบลบา้นลาํนาว อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(42) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพรหมครี ี

ตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(43) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพปูิน 

ตาํบลยางคอ้ม อาํเภอพปูิน จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(44) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลลานสกา 

ตาํบลเขาแกว้ อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(45) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลหวัไทร 

ตาํบลหวัไทร อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(46) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ

ตาํบลสวนหลวง อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(47) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลถํา้พรรณรา 

ตาํบลถํา้พรรณรา อาํเภอถํา้พรรณรา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(48) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลนบพติาํ 

ตาํบลนบพติาํ อาํเภอนบพติาํ จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

205



(49) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพระพรหม

ตาํบลทา้ยสาํเภา อาํเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(50) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพ่อท่านคลา้ย

วาจาสทิธิ์ ตาํบลหลกัชา้ง อาํเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(51) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน์

ตาํบลเหมาะ อาํเภอกะปง จงัหวดัพงังา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(52) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน์

ตาํบลเกาะยาวนอ้ย อาํเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(53) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลครุะบรุชียัพฒัน ์

ตาํบลครุะ อาํเภอครุะบรุ ีจงัหวดัพงังา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(54) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลตะกัว่ทุ่ง 

ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(55) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลทบัปดุ ตาํบลทบัปดุ

อาํเภอทบัปดุ จงัหวดัพงังา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(56) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลทา้ยเหมอืงชยัพฒัน์

ตาํบลทา้ยเหมอืง อาํเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(57) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลบางไทร 

ตาํบลบางไทร อาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(58) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลป่าตอง 

ตาํบลป่าตอง อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(59) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลถลาง 

ตาํบลเทพกระษตัร ีอาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(60) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลฉลอง 

ตาํบลฉลอง อาํเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(61) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลกระบรุ ี

ตาํบลนํา้จดื อาํเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(62) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลกะเปอร ์

ตาํบลกะเปอร ์อาํเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(63) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลละอุ่น 

ตาํบลบางพระใต ้อาํเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(64) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสุขสาํราญ

ตาํบลกาํพวน อาํเภอสุขสาํราญ จงัหวดัระนอง 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(65) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลกาญจนดษิฐ ์

ตาํบลพลายวาส อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(66) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลไชยา 

ตาํบลตลาดไชยา อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(67) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลท่าโรงชา้ง 

ตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(68) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลบา้นนาสาร 

ตาํบลนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(69) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช

เวยีงสระ ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(70) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเกาะพะงนั 

ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(71) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลครีรีฐันคิม 

ตาํบลย่านยาว อาํเภอครีรีฐันคิม จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(72) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเคยีนซา 

ตาํบลเคยีนซา อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(73) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO)โรงพยาบาลชยับรุ ี

ตาํบลสองแพรก อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(74) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลดอนสกั 

ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(75) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลท่าฉาง 

ตาํบลท่าฉาง อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(76) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลท่าชนะ 

ตาํบลท่าชนะ อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(77) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลบา้นนาเดมิ 

ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(78) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพนม 

ตาํบลพงักาญจน ์อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(79) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพระแสง 

ตาํบลอปินั อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(80) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพนุพนิ 

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(81) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลวภิาวด ี

ตาํบลตะกกุเหนอื อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(82) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลบา้นตาขนุ

ตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(83) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ตาํบลบา้นเกาะเต่า ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

1 ชดุ 1,000,000              บาท

(84) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลกระบี่

ตาํบลปากนํา้ อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 ระบบ 1,200,000              บาท
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(85) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลชมุพร

เขตรอดุมศกัดิ์ ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(86) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลมหาราช

นครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(87) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลทุ่งสง 

ตาํบลหนองหงส ์อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(88) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลสชิล 

ตาํบลสชิล อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(89) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลพงังา

ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(90) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลตะกัว่ป่า 

ตาํบลบางนายส ีอาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(91) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลวชริะภเูก็ต

ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(92) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลระนอง 

ตาํบลเขานเิวศน ์อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(93) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี

ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์าน ีจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ระบบ 1,200,000              บาท

(94) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลเกาะสมยุ 

ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ระบบ 1,200,000              บาท

(95) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลตรงั 

ตาํบลทบัเทีย่ง อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 3 ชดุ 3,000,000              บาท
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(96) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 3 ชดุ 3,000,000              บาท

(97) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสตูล 

ตาํบลพมิาน อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 2 ชดุ 2,000,000              บาท

(98) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลหว้ยยอด 

ตาํบลเขาขาว อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(99) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสงขลา 

ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 2 ชดุ 2,000,000              บาท

(100) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลพทัลงุ 

ตาํบลคูหาสวรรค ์อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 2 ชดุ 2,000,000              บาท

(101) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลละง ู

ตาํบลกาํแพง อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(102) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลกนัตงั 

ตาํบลบางเป้า อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(103) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาล

สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ณ อาํเภอนาทว ีตาํบลนาทว ี

อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(104) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลควนขนุน 

ตาํบลควนขนุน อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(105) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลควนกาหลง 

ตาํบลควนกาหลง อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(106) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลย่านตาขาว 

ตาํบลย่านตาขาว อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(107) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลระโนด 

ตาํบลระโนด อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(108) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลตะโหมด 

ตาํบลแม่ขร ีอาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(109) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลควนโดน

ตาํบลควนสตอ อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(110) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลนาโยง 

ตาํบลนาโยงเหนอื อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(111) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลกระแสสนิธุ ์

ตาํบลเชงิแส อาํเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(112) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลกงหรา

ตาํบลคลองทรายขาว อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(113) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลท่าแพ 

ตาํบลท่าแพ อาํเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล 1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(114) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลปะเหลยีน 

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(115) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง 

ตาํบลคลองหอยโข่ง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(116) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเขาชยัสน

ตาํบลเขาชยัสน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(117) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลทุ่งหวา้ 

ตาํบลทุ่งหวา้ อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(118) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลรษัฎา 

ตาํบลควนเมา อาํเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(119) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลควนเนยีง 

ตาํบลรตัภมู ิอาํเภอควนเนยีง จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(120) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลบางแกว้ 

ตาํบลท่ามะเดือ่ อาํเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(121) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลมะนงั

ตาํบลปาลม์พฒันา อาํเภอมะนงั จงัหวดัสตูล 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(122) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลวงัวเิศษ 

ตาํบลวงัมะปรางเหนอื อาํเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

213



(123) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลจะนะ 

ตาํบลบา้นนา อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(124) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลปากพะยูน 

ตาํบลปากพะยูน อาํเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(125) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสเิกา 

ตาํบลบ่อหนิ อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(126) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลเทพา 

ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(127) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลป่าบอน 

ตาํบลวงัใหม่ อาํเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(128) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลหาดสาํราญ

เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา ตาํบลหาดสาํราญ อาํเภอหาดสาํราญ

จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(129) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลนาหม่อม 

ตาํบลพจิติร อาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(130) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลป่าพะยอม 

ตาํบลป่าพะยอม อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(131) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลบางกล ํา่ 

ตาํบลบางกล ํา่ อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท
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(132) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลศรบีรรพต 

ตาํบลเขาย่า อาํเภอศรบีรรพต จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(133) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลปาดงัเบซาร ์

ตาํบลปาดงัเบซาร ์อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(134) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลศรนีครนิทร์

(ปญัญานนัทภกิข)ุ ตาํบลบา้นนา อาํเภอศรนีครนิทร ์จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(135) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลรตัภมู ิ

ตาํบลกาํแพงเพชร อาํเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(136) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสทงิพระ 

ตาํบลจะทิ้งพระ อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(137) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสะเดา

ตาํบลสะเดา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(138) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสะบา้ยอ้ย 

ตาํบลสะบา้ยอ้ย อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(139) ครภุณัฑใ์นรถพยาบาลและระบบการแพทยท์างไกล 

(Mobile ใน Ambulance ประกอบดว้ย Monitor (EKG, BP, O2),

VDO-HD, Voice, GPS และแวน่ VDO) โรงพยาบาลสงิหนคร 

ตาํบลสทงิหมอ้ อาํเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(140) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลสตูล 

ตาํบลพมิาน อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(141) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ) โรงพยาบาลตรงั 

ตาํบลทบัเทีย่ง อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ระบบ 1,200,000              บาท
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(142) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(143) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล 

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลพทัลงุ 

ตาํบลคูหาสวรรค ์อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(144) ระบบศูนยต์ดิตาม ส ัง่การรกัษาทางไกลและตดิตามรถพยาบาล

พรอ้มอปุกรณ์ (Center (Monitor และ ระบบ)) โรงพยาบาลสงขลา 

ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 1,200,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,893,500             บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,893,500             บาท

(1) อาคารผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ

6,184 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลฉลอง

ตาํบลฉลอง อาํเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 1 หลงั 39,049,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 153,400,800            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,680,200             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 39,049,800             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 83,670,800             บาท

(2) อาคารผูป่้วยหนกัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูพ้กิาร (กายภาพบาํบดั)

หน่วยแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ

3,258 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลท่าแซะ 

ตาํบลทรพัยอ์นนัต ์อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 1 หลงั 11,843,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,631,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,926,300             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,843,700             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,861,200             บาท
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30,190,000             บาท

1. งบลงทนุ 30,190,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 30,190,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,190,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,190,000             บาท

(1) อาคารผูป่้วยนอกการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 4 ชัน้ 

พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลหว้ยยอด 

ตาํบลเขาขาว อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 1 หลงั 30,190,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,891,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,300             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,190,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,722,800             บาท

5,525,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,525,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัและเพิม่ศกัยภาพอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

และอตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องเชงิสุขภาพ 5,525,000              บาท

54,249,000             บาท

1. งบลงทนุ 54,249,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 54,249,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 54,249,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 54,249,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,315,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) งานปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ในพื้นทีบ่า้นเกาะสเิหร่ 

ตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 1 แห่ง 11,934,000             บาท

(3) งานวางท่อส่งนํา้เพือ่เสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้โซนสนามบนิจงัหวดัตรงั และ

ชมุชนบรเิวณถนนสาย 419 (ทางเลีย่งเมอืงตรงั) ตาํบลโคกหลอ่ 

อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั  1 แห่ง 17,500,000             บาท

(4) งานก่อสรา้งถงันํา้ใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พรอ้มปรบัปรงุระบบสูบจ่ายนํา้และ

วางท่อเสรมิแรงดนั สถานจ่ีายนํา้นาหม่อม ตาํบลทุ่งขมิ้น อาํเภอนาหม่อม จงัหวดั

สงขลา 1 แห่ง 16,500,000             บาท

หน่วยงาน : กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

โครงการ : ยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสยีง

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค

โครงการ : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาค เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสยีง
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บาท

บาท

330.9941         636.2535      19.5804        -           -              

        210.0000       240.0000              -               -                 -   

        210.0000       240.0000              -               -                 -   

        210.0000       240.0000              -               -                 -   

                -         253.6200              -               -                 -   

                -         253.6200              -               -                 -   

                -         253.6200              -               -                 -   

          64.9951        19.5804        19.5804             -                 -   

          64.9951        19.5804        19.5804             -                 -   

          64.9951        19.5804        19.5804             -                 -   

          12.0000        60.0000              -               -                 -   

          12.0000        60.0000              -               -                 -   

          12.0000        60.0000              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยว

ที่มช่ืีอเสยีงของภาค

636,253,500

(1) วตัถปุระสงค์

ปี 2566

เพือ่ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค

ใหเ้ป็นแหลง่สรา้งรายไดข้องภาคอย่างย ัง่ยนื

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 

จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลา

5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 986,828,000

         450.0000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

- ยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริม

ธุรกิจต่อเนื่องในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง

ของโลก

         450.0000

22. กระทรวงคมนาคม          253.6200

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 986.8280          

21. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

         450.0000

21.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

23. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม          104.1559

23.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั          104.1559

22.1 กรมทางหลวง          253.6200

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

         253.6200

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรู ้

ทางศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยง

การท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภาคใต ้

           72.0000

- โครงการยกระดบัการท่องเทีย่ว

ดว้ยดจิทิลัในกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั

         104.1559

24. กระทรวงวฒันธรรม            72.0000

24.1 กรมศิลปากร            72.0000
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          43.9990        63.0531              -               -                 -   

          43.9990        63.0531              -               -                 -   

          11.1750        24.2671              -               -                 -   

          32.8240        38.7860              -               -                 -   

25. รฐัวสิาหกจิ          107.0521

- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ (ภาคใต)้            71.6100

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 

25.1 การประปาส่วนภมูภิาค          107.0521

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคใต)้            35.4421

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

240,000,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 240,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 240,000,000           บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 240,000,000            บาท

(1) ชดุหุ่นยนตช่์วยผ่าตดั พรอ้มชดุถ่ายทอดสญัญาณ และคอมพวิเตอร ์ 

    และชดุควบคมุความดนัระบบส่งแกส๊และกาํจดัควนั ตาํบลคอหงส ์

    อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 130,000,000            บาท

(2) กลอ้งจลุทรรศนผ่์าตดัมะเรง็ความคมชดัระดบัสูงและโปรแกรมควบคมุ

    อตัโนมตั ิ ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 18,000,000             บาท

(3) เครือ่งเอกซเรยซ์อีารม์ชนดิเคลีอ่นทีไ่ดแ้บบ 3 มติ ิ ตาํบลคอหงส ์

    อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครือ่ง 12,000,000             บาท

(4) ชดุเครือ่งตรวจวเิคราะหต์วัอย่างสารพนัธุกรรมดว้ยเทคนคิการวดันํา้หนกั

    มวลโมเลกลุ ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 12,000,000             บาท

(5) อปุกรณ์อพัเกรดระบบคอมพวิเตอรว์างแผนรงัสรีกัษา  ตาํบลคอหงส ์

    อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 63,500,000             บาท

(6) เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลีน่เสยีงความถีสู่ง ตาํบลคอหงส ์

    อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครือ่ง 4,500,000              บาท

253,620,000           บาท

1. งบลงทนุ 253,620,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 253,620,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 253,620,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 253,620,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากนํา้กระบี ่- เขาทอง จ.กระบี ่1 แห่ง 49,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคยีน - เขาศก จ.พงังา 1 แห่ง 49,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตนีเขา จ.ภเูก็ต 1 แห่ง 48,260,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย ์จ.ภเูก็ต 1 แห่ง 38,760,000             บาท

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บา้นนา - ละง ูจ.สตูล 1 แห่ง 68,600,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

โครงการ : ยกระดบัมาตรฐานการบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : ยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค
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19,580,400             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,580,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,580,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 19,580,400             บาท

60,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 60,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 60,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 60,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 60,000,000             บาท

(1) ปรบัปรงุและพฒันาพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิไชยา ตาํบลไชยา

อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท

(2) บูรณะพระวหิารหลวง วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร ตาํบลในเมอืง

อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 30,000,000             บาท

63,053,100             บาท

1. งบลงทนุ 63,053,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 63,053,100             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 63,053,100             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 63,053,100             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 15,413,000             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ กปภ.สาขากระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง 

อาํเภอเหนอืคลอง จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 23,373,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

โครงการ : ยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

โครงการ : ยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค

โครงการ : ยกระดบัมาตรฐานบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค
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(3) โครงการปรบัปรงุท่อส่งนํา้ ถนนลพบรุรีาเมศวร ์จาก คลอง ร. 1 ถงึ 

กม. 5+650  ตาํบลคลองแห อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 24,267,100             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 ตัง้งบประมาณ 24,267,100             บาท
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บาท

บาท

1,985.0849       1,986.7570    2,469.6705    -           -              

      1,402.2230     1,422.9830     1,637.0000             -                 -   

      1,402.2230     1,422.9830     1,637.0000             -                 -   

      1,402.2230     1,422.9830     1,637.0000             -                 -   

          37.2955        35.9907              -               -                 -   

                -          16.0000              -               -                 -   

                -          16.0000              -               -                 -   

          18.4449        14.3842              -               -                 -   

           4.7528          1.5000              -               -                 -   

           5.6667          7.6642              -               -                 -   

           8.0254          5.2200              -               -                 -   

          18.8506          5.6065              -               -                 -   

                -            1.0000              -               -                 -   

          18.8506          4.6065              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

1,986,757,000

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันาระบบป้องกนั รกัษา แกไ้ขปญัหา และฟ้ืนฟูความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดัพทัลุง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสตูล  จงัหวดักระบี ่ 

จงัหวดัพงังา  จงัหวดัระนอง จงัหวดัตรงั  จงัหวดัภเูก็ต

(3) ระยะเวลา

5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ 6,441,512,400

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

- วางระบบป้องกนัและแกป้ญัหาการบริหาร

จดัการนํา้อย่างเป็นระบบ

        4,462.2060

27. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

            73.2862

รวมทัง้สิ้น 6,441.5124         

26. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         4,462.2060

26.1 กรมชลประทาน         4,462.2060

27.2 กรมป่าไม ้             32.8291

- ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้              6.2528

27.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่             16.0000

- แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ (ภาคใต)้             16.0000

- ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหา

ไฟป่าและหมอกควนั (ภาคใต)้

             1.0000

- ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคใต)้             23.4571

- ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้             13.3309

- อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วม

ภาคใต ้

            13.2454

27.3 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และ

พนัธุพ์ชื

            24.4571
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        545.5664       527.7833       832.6705             -                 -   

        545.5664       527.7833       832.6705             -                 -   

        545.5664       527.7833       832.6705             -                 -   - ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

        1,906.0202

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 

28. กระทรวงมหาดไทย         1,906.0202

28.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง         1,906.0202

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

8,211,134,200         บาท

1,422,983,000         บาท

1. งบลงทนุ 1,422,983,000         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,422,983,000         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,422,983,000         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 794,882,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 16,750,000             บาท

รวม 2 รายการ

(2) ฝายคลองหนิโฉ พื้นทีไ่ดร้บัประโยชน ์1,000 ไร่ ตาํบลประสงค ์

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 20,000,000             บาท

(3) ฝายบา้นยวนผึ้ง พื้นทีไ่ดร้บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 18,500,000             บาท

(4) ทาํนบดนิบางเตยพรอ้มระบบส่งนํา้  ตาํบลนบปรงิ อาํเภอเมอืงพงังา 

จงัหวดัพงังา 48,500,000             บาท

(5) ฝายคลองลาํพนู 1 ยาว 34.80 เมตร สูง 2 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์

33,128 ไร่ ตาํบลนาใต ้อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 26,000,000             บาท

(6) ฝายคลองรอก ยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์

1,000 ไร่ ตาํบลประสงค ์ อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 26,000,000             บาท

(7) ฝายบา้นเก่าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ ตาํบลเปียน 

อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 40,000,000             บาท

(8) ฝายคลองโหนด  พื้นทีร่บัประโยชน ์620 ไร่ ตาํบลขนุตดัหวาย 

อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 20,000,000             บาท

(9) ฝายควนเขาแกว้พรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์100 ไร่ 

ตาํบลวงัใหญ่ อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 25,000,000             บาท

(10) อาคารบงัคบันํา้คลองเกาะทากพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 300 ไร่

ตาํบลนาหวา้ อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 45,000,000             บาท

(11) ฝายบา้นควนหมากพรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์62 ไร่ 

ตาํบลวงัใหญ่ อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 25,000,000             บาท

(12) ฝายบา้นทุ่งพระยอด  พื้นทีร่บัประโยชน ์100 ไร่ ตาํบลลาํไพล 

อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 20,000,000             บาท

(13) ฝายบา้นควนขี้แรด  พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลพะตง 

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 25,000,000             บาท

แนวทางการดาํเนินงาน : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดั :  พื้นทีป่่าชายเลนภาคใต ้เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ 8,000 ไร่

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
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(14) อาคารอดันํา้บา้นขนุตดัหวาย  พื้นทีร่บัประโยชน ์595 ไร่ 

ตาํบลขนุตดัหวาย อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 15,000,000             บาท

(15) อาคารอดันํา้คลองโคกกลาง พื้นทีร่บัประโยชน ์435 ไร่ ตาํบลขนุตดัหวาย 

อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 15,000,000             บาท

(16) อาคารบงัคบันํา้คลองสอพรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์380 ไร่

ตาํบลทุ่งตาํเสา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 30,000,000             บาท

(17) อาคารอดันํา้บา้นวงัปรงิ  พื้นทีร่บัประโยชน ์250 ไร่ ตาํบลท่าเรอื 

อาํเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล 12,500,000             บาท

(18) ฝายบา้นผมเดน็ พื้นทีร่บัประโยชน ์120 ไร่ ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสเิกา 

จงัหวดัตรงั 30,000,000             บาท

(19) สถานสูีบนํา้ดว้ยพลงัแสงอาทติยพ์รอ้มระบบส่งนํา้บา้นโคกทรายผ่อง 

พื้นทีร่บัประโยชน ์340 ไร่  ตาํบลควนขนุน อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 35,000,000             บาท

(20) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 3.000 กม. โครงการสถานี

สูบนํา้ดว้ยไฟฟ้าตาํบลทรายขาว จงัหวดันครศรธีรรมราช 101,398,000            บาท

(21) อาคารบงัคบันํา้หว้ยหนิกอง พรอ้มระบบส่งนํา้ 6,000 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ ตาํบลละอุ่นเหนอื อาํเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง 26,000,000             บาท

(22) ฝายคลองงว่มพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 800 ไร่ 

ตาํบลบา้นนา อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 25,000,000             บาท

(23) ฝายหว้ยไทรลา่งพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 325 ไร่ 

ตาํบลช่องไมแ้กว้ อาํเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร 21,000,000             บาท

(24) อาคารบงัคบันํา้หว้ยเขาลมุพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน  100 ไร่ 

ตาํบลบา้นควน อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 20,648,000             บาท

(25) ฝายนํา้ตกปลกัเคยพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน  550 ไร่ 

ตาํบลหนิแกว้ อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 33,986,000             บาท

(26) ฝายวดัมะนาวหวาน พื้นทีร่บัประโยชน ์120 ไร่  ตาํบลชา้งกลาง 

อาํเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 25,000,000             บาท

(27) ฝายบา้นหาดทราย พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่  ตาํบลควนพงั 

อาํเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 30,000,000             บาท

(28) โครงการฝายคลองท่าควาย พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลเขานอ้ย 

อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 18,600,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 437,951,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,337,000              บาท

รวม 2 รายการ

(2) เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่คลองท่าตะเภา (ช่วงวดับางลกึ) 

ความยาว 376 เมตร สูง 11.5 เมตร ตาํบลบางลกึ อาํเภอเมอืงชมุพร 

จงัหวดัชมุพร 50,000,000             บาท

(3) เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่คลองหลงัสวน (บา้นเขาม่วง) หมู่ 4 

ความยาว 150 เมตร ตาํบลวงัตะกอ อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 12,000,000             บาท
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(4) อาคารรบันํา้ลงอ่างเก็บนํา้คลองหาดสม้แป้น ชนดิ B1 

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จาํนวน 12 แห่ง และชนดิ B2 

ขนาด 3.20 x 1.50 เมตร จาํนวน 6 แห่ง ตาํบลหาดสม้แป้น 

อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 25,000,000             บาท

(5) เขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละแม บรเิวณบา้นหาดสูง ระยะทาง 0.70 กโิลเมตร

ตาํบลละแม อาํเภอละแม จงัหวดัชมุพร 40,000,000             บาท

(6) เขือ่นป้องกนัตลิง่คลองรงัแตนใต ้บรเิวณบา้นรงัแตนใต ้

ระยะทาง 0.440 กโิลเมตร ตาํบล จ.ป.ร อาํเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 25,000,000             บาท

(7)  ประตูระบายนํา้นาขา ขนาดบาน  6.00 x 7.00 เมตร จาํนวน 3 ช่อง 

พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลนาขา อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 102,614,000            บาท

(8) อาคารป้องกนัตลิง่บา้นสะพานราง ระยะทาง 0.50 กโิลเมตร ตาํบลนาเหรง

อาํเภอนบพติาํ จงัหวดันครศรธีรรมราช 20,000,000             บาท

(9) เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้คลองปากนคร เพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมขงั

ในเขตเทศบาลเมอืงนครศรธีรรมราช โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

นครศรธีรรมราช ตาํบลปากนคร อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 60,000,000             บาท

(10) ท่อระบายนํา้คลองท่าขา้ม ตาํบลหนิตก อาํเภอร่อนพบูิลย ์

จงัหวดันครศรธีรรมราช 10,000,000             บาท

(11) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัตลิง่คลองปากพะเนยีด พรอ้มอาคารประกอบ พื้นที่

รบัประโยชน ์600 ไร่ โครงการชลประทานพทัลงุ ตาํบลควนขนุน 

อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 50,000,000             บาท

(12) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัตลิง่และคนักัน้นํา้คลองหวัหมอน 

พื้นทีร่บัประโยชน ์1,500 ไร่ โครงการชลประทานพทัลงุ ตาํบลนาโหนด 

อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 35,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 190,150,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 30,400,000             บาท

รวม 6 รายการ

(2) แกม้ลงิบา้นนอกดอน ปรมิาตรเก็บกกั 0.29 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลท่าไร่ 

อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 24,750,000             บาท

(3) แกม้ลงิบา้นไร่  ปรมิาตรเก็บกกั 0.216 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลสะบา้ยอ้ย 

อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 35,000,000             บาท

(4) แกม้ลงิธรรมเจรญิ ปรมิาตรเก็บกกั 0.01 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

โครงการชลประทานสงขลา ตาํบลนาหม่อม อาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 20,000,000             บาท

(5) แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ โครงการแกม้ลงิบา้นทุ่งทบัใน 

ความจ ุ8.00 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลแหลม อาํเภอหวัไทร 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 80,000,000             บาท
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16,000,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 16,000,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 16,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 16,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4,000 หน่วย)

14,384,200             บาท

1. งบลงทนุ 8,864,200              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 8,864,200              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,864,200              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,864,200              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,864,200              บาท

รวม 12 รายการ (รวม 1,401,035 หน่วย)

2. งบเงนิอดุหนุน 5,520,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,520,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 4,470,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,470,000              บาท

รวม 23 รายการ (รวม 75 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

3 เครอืข่าย 150,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัชมุพร 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

4) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัระนอง 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

5) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดักระบี ่2 เครอืข่าย 100,000                บาท

6) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดันครศรธีรรมราช 

3 เครอืข่าย 150,000                บาท

7) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัพงังา 2 เครอืข่าย 100,000                บาท

8) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัสงขลา 3 เครอืข่าย 150,000                บาท

9) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัตรงั 2 เครอืข่าย 100,000                บาท

10) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัพทัลงุ 2 เครอืข่าย 100,000                บาท

11) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัสตูล 2 เครอืข่าย 100,000                บาท

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

โครงการ : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้

โครงการ : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
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5,606,500              บาท

1. งบลงทนุ 3,806,500              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,806,500              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,806,500              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,806,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,806,500              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 865,400 หน่วย)

2. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัหมู่บา้นเครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

จงัหวดัสงขลา 150,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนสาํหรบัหมู่บา้นเครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

จงัหวดัพทัลงุ 150,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนสาํหรบัหมู่บา้นเครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

จงัหวดันครศรธีรรมราช 550,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนสาํหรบัหมู่บา้นเครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

จงัหวดัสตูล 150,000                บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 800,000                บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 800,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 800,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

527,783,300           บาท

1. งบลงทนุ 527,783,300           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 527,783,300           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 527,783,300           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 527,783,300            บาท

(1) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันแ์ละสถาปตัยกรรม สวนสาธารณะวงันกนํา้ อาํเภอวงั

วเิศษ จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 6,292,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 59,220,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,292,200              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,070,600             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

โครงการ : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
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(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณชายหาดมตัโพน หมู่ที ่2 ตาํบลปากนํา้ อาํเภอ

เมอืง จงัหวดัชมุพร ความยาว 348 เมตร  1 แห่ง 4,164,900              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 ตัง้งบประมาณ 4,164,900              บาท

(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลบางมะพรา้ว อาํเภอ

หลงัสวน จงัหวดัชมุพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 เมตร  1 แห่ง 28,935,900             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 ตัง้งบประมาณ 28,935,900             บาท

(4) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นนางกาํ 

ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี ความยาว 292 เมตร  

1 แห่ง 10,008,100             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 ตัง้งบประมาณ 10,008,100             บาท

(5) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นปากระวะ หมู่ที ่5 

ตาํบลหนา้สตน อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 1,000 เมตร

1 แห่ง 55,398,400             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 ตัง้งบประมาณ 55,398,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,007,200             บาท
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(6) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล  พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณสวนสาธารณะ

หาดพระแอะ ตาํบลศาลาด่าน อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่

ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 6,419,800              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 ตัง้งบประมาณ 6,419,800              บาท

(7) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณชายหาดแตงโม หมู่ที ่2 ตาํบลเกาะสุกร 

อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั (ระยะ 2) ความยาว 554 เมตร  1 แห่ง 18,602,000             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 ตัง้งบประมาณ 18,602,000             บาท

(8) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู่ที ่1 

ตาํบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ความยาว 2,057 เมตร 1 แห่ง 32,286,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 118,700,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,090,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 32,286,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,123,600             บาท

(9) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู่ที ่3 หมู่ที ่5 

ตาํบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก และหมู่ที ่1 ตาํบลบางพระ อาํเภอปากพนงั

จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 2,483 เมตร 1 แห่ง 39,440,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,300,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,485,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 39,440,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,775,000             บาท

(10) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณบา้นทุ่งเปลว ตาํบลตะเสะ 

อาํเภอหาดสาํราญ จงัหวดัตรงั ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 17,545,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 59,345,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,292,400             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,545,600             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,507,000             บาท
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(11) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ทะเล บา้นปากระวะ (ระยะที ่3)

หมู่ที ่5 ตาํบลหนา้สตน อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ความยาว 1,460 เมตร 1 แห่ง 68,612,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 302,700,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 61,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,400,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 68,612,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 101,488,000            บาท

(12) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่

หาดมหาราช เทศบาลตาํบลสทงิพระ อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 

ความยาว 1,030 เมตร 1 แห่ง 45,478,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 167,200,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,800,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,418,700             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 45,478,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,502,900             บาท

(13) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณวดัแหลมพอ้ 

ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง 8,407,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,887,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,880,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,407,000              บาท

(14) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ หมู่ที ่7 

ตาํบลม่วงงาม อาํเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 87,038,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,657,200             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,780,800             บาท

(15) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันห์าดสม้แป้น อาํเภอเมอืงระนอง 

จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 9,500,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,500,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,500,000             บาท
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(16) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ระยะที ่3) 

บรเิวณชายฝัง่ หมู่ที ่4, 5 ตาํบลปากแตระ อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 

ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 31,288,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 97,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,288,600             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 46,711,400             บาท

(17) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ 

หมู่ที ่7,8,9 ตาํบลม่วงงาม อาํเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 138,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,600,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 110,400,000            บาท

(18) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ระยะ 3) 

พื้นทีช่ายฝัง่หาดมหาราช เทศบาลตาํบลสทงิพระ อาํเภอสทงิพระ 

จงัหวดัสงขลา ความยาว 555 เมตร 1 แห่ง 20,500,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 77,700,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,540,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,500,800             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,659,200             บาท

(19) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู่ 6 ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีความยาว 1,291 เมตร 1 แห่ง 18,734,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 71,005,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,201,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,734,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 38,069,600             บาท

(20) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู่ 3 ตาํบลวงั อาํเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีความยาว 790 เมตร 1 แห่ง 13,965,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,930,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,586,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,965,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,378,600             บาท
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(21) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู่ที ่6 บา้นทอ้งอ่าว

เทศบาลเมอืงดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีความยาว 747 เมตร

1 แห่ง 10,553,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

(22) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลบางมะพรา้ว

อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร (ระยะ 4) ความยาว 920 เมตร  1 แห่ง 36,214,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 36,214,300             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 83,785,700             บาท

(23) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ทะเล หมู ่4 บา้นคอหมู

ตาํบลปากนํา้ อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ความยาว 710 เมตร 1 แห่ง 11,141,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 46,150,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,230,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,141,900             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,778,100             บาท

(24) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู่ 10 ตาํบลท่ายาง อาํเภอเมอืงชมุพร

จงัหวดัชมุพร ความยาว 1,017 เมตร  1 แห่ง 13,416,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,850,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,170,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,416,600             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,263,400             บาท

(25) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู ่6 ตาํบลหาดทรายรี

อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ความยาว 633 เมตร 1 แห่ง 20,876,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 79,125,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,825,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,876,800             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,423,200             บาท
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใตช้ายแดน 

(ยะลา นราธิวาส ปตัตานี) 

   งบประมาณรายจา่ย  1,037.9402        ลา้นบาท 

         เงนินอกงบประมาณ*   - ลา้นบาท 

หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

       

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั

แนวทางท่ี 1.1  : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : มูลค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ข้ึน รอ้ยละ 2 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมส่งเสรมิการเกษตร

2. กรมพฒันาทีด่นิ

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมทางหลวง

2. กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

รวมงบประมาณรายจา่ย   174.2826   ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -     ลา้นบาท 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดนเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.02  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคใตช้ายแดนลดลงตํา่กว่า 0.445 

กลุม่โครงการ โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติและเพิ่มมูลค่าผลผลติการเกษตร    

235





หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

                                    สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใตช้ายแดน 

        (ยะลา นราธิวาส ปตัตานี) 

  งบประมาณรายจา่ย                     1,037.9402              ลา้นบาท 

  เงนินอกงบประมาณ*                             -    ลา้นบาท 
 

   หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 
 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
  

กลุม่โครงการ 
โครงการยกระดบัอตุสาหกรรมประมงการเพาะเลี้ยงกุง้และสตัวน้ํ์าชายฝัง่ภาคใตช้ายแดน      

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

แนวทางท่ี 1.1  : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : มูลค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ข้ึน รอ้ยละ 2 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดนเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.02  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคใตช้ายแดนลดลงตํา่กว่า 0.445 

 

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมเจา้ท่า  

รวมงบประมาณรายจา่ย   47.4391 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -     ลา้นบาท 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

                                    สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใตช้ายแดน 

        (ยะลา นราธิวาส ปตัตานี) 

  งบประมาณรายจา่ย                     1,037.9402              ลา้นบาท 

  เงนินอกงบประมาณ*                           -       ลา้นบาท 
 

หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 
 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1  : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : มูลค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ข้ึน รอ้ยละ 2 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

โครงการการสง่เสรมิการเลี้ยงปศสุตัวภ์าคใตช้ายแดน (โคเน้ือ แพะ ไกเ่บตง)  

กระทรวงการอดุมศึกษาวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม  

1.สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษาวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม  

รวมงบประมาณรายจา่ย   6.8631 ลา้นบาท  
รวมเงนินอกงบประมาณ      -     ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดนเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.02  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคใตช้ายแดนลดลงตํา่กว่า 0.445 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

 

 

                                     

 

            สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใตช้ายแดน 

       (ยะลา นราธิวาส ปตัตานี) 

  งบประมาณรายจา่ย                     1,037.9402              ลา้นบาท 

  เงนินอกงบประมาณ*                          -     ลา้นบาท 
 

หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 
 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1  : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : มูลค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ข้ึน รอ้ยละ 2 

โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการฐานทรพัยากรธรรมชาติใหมี้ความอดุมสมบูรณ์      

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดนเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.02  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคใตช้ายแดนลดลงตํา่กว่า 0.445 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1.กรมชลประทาน  

รวมงบประมาณรายจา่ย   160.6300 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -     ลา้นบาท 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

 

 

            สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใตช้ายแดน 

        (ยะลา นราธิวาส ปตัตานี) 

  งบประมาณรายจา่ย                     1,037.9402                       ลา้นบาท 

  เงนินอกงบประมาณ*                            -     ลา้นบาท 
 

หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 
 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมทางหลวง  

2. กรมทางหลวงชนบท  

3. กรมท่าอากาศยาน  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม   

1. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื   

กระทรวงมหาดไทย   

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง   

กระทรวงอตุสาหกรรม   

1. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม   

กระทรวงพาณิชย ์  

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์  

2. กรมการคา้ต่างประเทศ   

รฐัวสิาหกจิ   

1. การประปาส่วนภมูภิาค   

รวมงบประมาณรายจา่ย   531.2371  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -     ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดนเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.02  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคใตช้ายแดนลดลงตํา่กว่า 0.445 

 

แนวทางท่ี 1.2  : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเท่ียวและการบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการท่องเท่ียวและบรกิารเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 10  

ตวัช้ีวดั : มูลค่าการคา้ชายแดนภาคใตช้ายแดน เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 4 

 

โครงการการพฒันาการท่องเท่ียวและการคา้เมืองชายแดน    
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

 

 

                                    สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคใตช้ายแดน 

        (ยะลา นราธิวาส ปตัตานี) 

  งบประมาณรายจา่ย                     1,037.9402              ลา้นบาท 

  เงนินอกงบประมาณ*                           -      ลา้นบาท 
  

หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

แนวทางท่ี 1.3  :  พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชีวติ 

ตวัช้ีวดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันาประชาชนมีคุณภาพชีวติดีข้ึน  รอ้ยละ 1 

โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน      

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดนเพิ่มข้ึนไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 3.02  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคใตช้ายแดนลดลงตํา่กว่า 0.445 

 

กลุม่โครงการ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์   

1. สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน   

กระทรวงคมนาคม   

1. กรมทางหลวง    

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม   

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั   

กระทรวงการอดุมศึกษาวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม   

1. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ  

กระทรวงศึกษาธิการ    

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา    

รวมงบประมาณรายจา่ย   117.4883  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -     ลา้นบาท 
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 932.6306         22.0557       945.8102       49.0316         21.0427         1,037.9402       105.3096       11.29

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 14.5207          -             -              4.0957          -              4.0957            -10.4250 -71.79

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย์

9.9143           -            -              -              -              -                -9.9143 -100.00

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 9.9143           -            -              -              -              -                -9.9143 -100.00

2. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 4.6064           -            -              4.0957          -              4.0957           -0.5107 -11.09

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 4.6064           -            -              4.0957          -              4.0957           -0.5107 -11.09

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 104.4101         21.7526       172.6300       -              -              194.3826         89.9725 86.17

1. กรมชลประทาน 66.5000          -            160.6300       -              -              160.6300         94.1300 141.55

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการฐาน

ทรพัยากรธรรมชาติใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์

66.5000          -            160.6300       -              -              160.6300         94.1300 141.55

2. กรมพฒันาที่ดนิ 20.3551          9.2545        12.0000        -              -              21.2545          0.8994 4.42

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่มลูค่า

ผลผลติการเกษตร

20.3551          9.2545        12.0000        -              -              21.2545          0.8994 4.42

3. กรมวชิาการเกษตร 4.3662           -            -              -              -              -                -4.3662 -100.00

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่มลูค่า

ผลผลติการเกษตร

4.3662           -            -              -              -              -                -4.3662 -100.00

4. กรมสง่เสริมการเกษตร 13.1888          12.4981       -              -              -              12.4981          -0.6907 -5.24

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่มลูค่า

ผลผลติการเกษตร

13.1888          12.4981       -              -              -              12.4981          -0.6907 -5.24

กระทรวงคมนาคม 583.2759         -             723.2119       -              -              723.2119         139.9360 23.99

1. กรมเจา้ท่า 47.6619          -            47.4391        -              -              47.4391          -0.2228 -0.47

- โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมประมงการเพาะเลี้ยงกุง้

และสตัวน์ํา้ชายฝัง่ภาคใตช้ายแดน

47.6619          -            47.4391        -              -              47.4391          -0.2228 -0.47

2. กรมทางหลวง 320.0000         -            339.8000       -              -              339.8000         19.8000 6.19

- โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืง

ชายแดน

320.0000         -            222.2000       -              -              222.2000         -97.8000 -30.56

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่มลูค่า

ผลผลติการเกษตร

-                -            49.0000        -              -              49.0000          49.0000 100.00

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน -                -            68.6000        -              -              68.6000          68.6000 100.00

3. กรมทางหลวงชนบท 48.2380          -            184.1800       -              -              184.1800         135.9420 281.82

- โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืง

ชายแดน

48.2380          -            94.1800        -              -              94.1800          45.9420 95.24

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่มลูค่า

ผลผลติการเกษตร

-                -            90.0000        -              -              90.0000          90.0000 100.00

4. กรมท่าอากาศยาน 167.3760         -            151.7928       -              -              151.7928         -15.5832 -9.31

- โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืง

ชายแดน

167.3760         -            151.7928       -              -              151.7928         -15.5832 -9.31

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม -                -             15.6683         -              -              15.6683          15.6683 100.00

1. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื -                -            15.6683        -              -              15.6683          15.6683 100.00

- โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืงชายแดน -                -            15.6683        -              -              15.6683          15.6683 100.00

1. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม -                -             -              6.3459          -              6.3459            6.3459 100.00

1. สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั -                -            -              6.3459          -              6.3459           6.3459 100.00

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน -                -            -              6.3459          -              6.3459           6.3459 100.00

กระทรวงพาณิชย์ 5.8281            -             -              -              8.5960          8.5960            2.7679 47.49

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ -            -              -              6.6160          6.6160           6.6160 100.00

- โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืง

ชายแดน

-            -              -              6.6160          6.6160           6.6160 100.00

2. กรมการคา้ต่างประเทศ 5.8281           -            -              -              1.9800          1.9800           -3.8481 -66.03 

- โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืง

ชายแดน

5.8281           -            -              -              1.9800          1.9800           -3.8481 -66.03 

กระทรวงมหาดไทย 20.3000          -             10.7000         -              -              10.7000          -9.6000 -47.29 

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 20.3000          -            10.7000        -              -              10.7000          -9.6000 -47.29 

- โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืง

ชายแดน

20.3000          -            10.7000        -              -              10.7000          -9.6000 -47.29 

กระทรวงศึกษาธกิาร 4.5280            -             -              -              6.4167          6.4167            1.8887 41.71

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4.5280           -            -              -              6.4167          6.4167           1.8887 41.71

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 4.5280           -            -              -              6.4167          6.4167           1.8887 41.71

กระทรวงสาธารณสุข 48.4300          -             -              -              -              -                -48.4300 -100.00 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 48.4300          -            -              -              -              -                -48.4300 -100.00 

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 48.4300          -            -              -              -              -                -48.4300 -100.00 

กระทรวงอตุสาหกรรม 15.6150          -             -              -              6.0300          6.0300            -9.5850 -61.38 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 6.6000           -            -              -              1.5300          1.5300           -5.0700 -76.82 

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่มลูค่า

ผลผลติการเกษตร

3.7000           -            -              -              1.5300          1.5300           -2.1700 -58.65 

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 2.9000           -            -              -              -              -                -2.9000 -100.00 

2. กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 9.0150           -            -              -              4.5000          4.5000           -4.5150 -50.08 

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่มลูค่า

ผลผลติการเกษตร

3.0750           -            -              -              -              -                -3.0750 -100.00 

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 2.4000           -            -              -              -              -                -2.4000 -100.00 

- โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืง

ชายแดน

3.5400           -            -              -              4.5000          4.5000           0.9600 27.12

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 33.7633          0.3031        -              38.5900         -              38.8931          5.1298 15.19

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยั และนวตักรรม

13.9100          0.3031        -              6.5600          -              6.8631           -7.0469 -50.66 

- โครงการการสง่เสริมการเลี้ยงปศุสตัวภ์าคใตช้ายแดน

(โคเน้ือ แพะ ไก่เบตง)

13.9100          0.3031        -              6.5600          -              6.8631           -7.0469 -50.66 

2. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 19.8533          -            -              32.0300        -              32.0300          12.1767 61.33

- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 19.8533          -            -              32.0300        -              32.0300          12.1767 61.33

รฐัวสิาหกจิ 101.9595         -             23.6000         -              -              23.6000          -78.3595 -76.85 

1. การประปาสว่นภูมภิาค 101.9595         -            23.6000        -              -              23.6000          -78.3595 -76.85 

- โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืง

ชายแดน

101.9595         -            23.6000        -              -              23.6000          -78.3595 -76.85 

248



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 932.6306             1,037.9402           105.3096        11.29

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมี

ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน

932.6306             1,037.9402           105.3096        11.29

ตวัชี้วดัที่ 1 :  อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต ้

ชายแดน เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 3.02

ตวัชี้วดัที่ 2 : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient)

ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่

0.445

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 172.7570             389.2148             216.4578        125.30

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2 2

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการผลติและเพิ่ม

มูลค่าผลผลติการเกษตร

44.6851               174.2826             129.5975        290.02

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 37.9101              33.7526              -4.1575 -10.97

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดนิ 20.3551              21.2545              -0.8994 4.42

กิจกรรม : เพิม่ประสทิธภิาพการผลติยางพารา

ปาลม์นํา้มนั มะพรา้ว และไมผ้ล

8.3651                -                    -8.3651 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่

การเกษตรไดร้บัการปรบัปรุงบาํรุงดนิ

ใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์

 ไร่ 2,000

กิจกรรม : พฒันาพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกพชื

เกษตรผสมผสาน

10.0000              16.2895              6.2895 62.90

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่นารา้ง

ไดร้บัการพฒันาและพื้นฟู สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 ไร่ 1,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่นารา้ง

ภาคใตช้ายแดน ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละพื้นฟู

เพือ่ทาํการเกษตรผสมผสาน

ไร่ 1,200

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิในการทาํ

เกษตรผสมผสานเพือ่ปลูกพชือาหารสตัว ์

ภาคใตช้ายแดน

1.9900                -                    -1.9900 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ทางการเกษตร

ไดร้บัการปรบัปรุงและฟ้ืนฟูคณุภาพดนิ

 ไร่ 1,000

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิในการทาํเกษตร

ผสมผสานในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน

-                    4.9650                4.9650 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ทางการเกษตร

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู

 ไร่ 1,000

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร 4.3662                -                    -4.3662 -100.00

กิจกรรม : การถา่ยทอดและสนบัสนุน

การใชส้ารชีวภณัฑใ์นการกาํจดัศตัรูพชื

(มะพรา้วแกง ทเุรียน ลองกอง) 

- ภาคใตช้ายแดน

4.3662                -                    -4.3662 -100.00

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

2. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรตน้แบบ

ที่ไดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติพชื

และขยายชีวภณัฑค์วบคุมศตัรูพชื

(มะพรา้วแกง ทเุรียน ลองกอง)

 ราย 75

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมการเกษตร               13.1888 12.4981              -0.6907 -5.24

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการผลติ

ภาคเกษตร (สนิคา้ไมผ้ล : ทเุรียน 

มงัคุด ลองกอง)

              12.1200 -                    -12.1200 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนเกษตรกร

ที่ไดร้บัการถา่ยทอดความรูใ้นการพฒันา

คุณภาพการผลติไมผ้ลสูม่าตรฐานการ

สง่ออก

 ราย 990

ตวัชี้วดักิจกรรม :  รอ้ยละของ

เกษตรกรที่ไดร้บัการถา่ยทอดความรูใ้น

การพฒันาคุณภาพการผลติสามารถนาํ

ความรูไ้ปปฏบิตัิ

 รอ้ยละ 10

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการผลติภาค

เกษตรสนิคา้ : มะพรา้วแกง

                1.0688 -                    -1.0688 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :   จาํนวนเกษตรกรที่

ไดร้บัการถา่ยทอดความรูใ้นการ

สง่เสริมและพฒันาการบริหารจดัการ

มะพรา้วตลอดห่วงโซอุ่ปทาน

 ราย 300

ตวัชี้วดักิจกรรม :   รอ้ยละของ

เกษตรกรที่ไดร้บัการถา่ยทอดความรู ้

สามารถนาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

 รอ้ยละ 60

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ

การผลติไมผ้ลภาคใตช้ายแดน

-                    12.0175              12.0175 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดพ้ฒันา

คุณภาพสนิคา้เกษตรไมผ้ลอตัลกัษณท์ี่

เหมาะสมกบัพื้นที่ภาคใตอ้ย่างนอ้ย 1 ชนิด

ที่มผีลผลติเพือ่การสง่ออกเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3

 ราย 240

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรสามารถนาํ

ความรูท้ีไ่ดร้บัมาประยุกตใ์ชก้บัเทคโนโลยี

การผลติของตนเองเพือ่พฒันาการผลติสนิคา้

ไมผ้ลอตัลกัษณท์ีเ่หมาะสมกบัพื้นที่คณุภาพดี

ไดร้บัมาตรฐาน GAP และสรา้งการเกิด

มลูค่าเพิม่สูก่ระบวนการรบัรองสนิคา้ GI

 รอ้ยละ 60
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันาการบริหาร

จดัการมะพรา้วตลอดห่วงโซอุ่ปทาน

-                    0.4806                0.4806 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรรวมกลุม่

เพือ่วเิคราะหป์ญัหาและความตอ้งการ

พฒันาการผลติมะพรา้ว ตลอดจน

ไดร้บัการพฒันาการเพิม่ศกัยภาพการ

ผลติและการบริหารจดัการมะพรา้ว

ตลอดห่วงโซอุ่ปทาน

 ราย 150

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรสามารถนาํ

ความรูไ้ปพฒันาแปลงเรียนรูแ้ละ

บริหารจดัการมะพรา้วใหม้คีณุภาพได ้

 รอ้ยละ 60

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                    139.0000             139.0000 100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -                    49.0000              49.0000 100.00

กิจกรรม : พฒันาโครงขา่ยทางหลวง -                    49.0000              49.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -                    90.0000              90.0000 100.00

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ภาคการเกษตร

-                    90.0000              90.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางและสะพาน

ที่ก่อสรา้ง

 รายการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเสน้ทางเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพภาคการเกษตรไดค้ณุภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม 6.7750                1.5300                -5.2450 -77.41

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 3.7000                1.5300                -2.1700 -58.64

กิจกรรม : ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑแ์ละ

การแปรรูปผลผลติ

3.7000                1.5300                -2.1700 -58.64

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ผลติภณัฑไ์ดร้บั

การพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 50

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ผูป้ระกอบการรบั

การพฒันา

 ราย 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานประกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) ไดร้บัการพฒันา

 สถาน

ประกอบการ

10

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บั

การพฒันา

 ราย 30
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 3.0750                -                    -3.0750 -100.00

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพนวตักรรมสูห่ว่งโซ่

อุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

3.0750                -                    -3.0750 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME และ

ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพการผลติอุตสาหกรรม

 กิจการ/กลุม่ 7/25

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูท้ี่ไดร้บัการพฒันา

มผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัอตุสาหกรรมประมง

การเพาะเลี้ยงกุง้และสตัวน้ํ์าชายฝัง่ภาคใตช้ายแดน

47.6619               47.4391               -0.2228 -0.47

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 47.6619              47.4391              -0.2228 -0.47

หน่วยงาน : กรมเจา้ท่า 47.6619              47.4391              -0.2228 -0.47

กิจกรรม : การปรบัปรุงและพฒันาท่าเทยีบ

เรือปตัตานี

47.6619              47.4391              -0.2228 -0.47

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงสรา้ง

พื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการปรบัปรุงทา่เทยีบ

เรือปตัตานี

 แห่ง 2 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ดาํเนินการเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐาน และ/หรือ รูปแบบและ

รายการที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 100

กลุ่มโครงการ : โครงการการส่งเสรมิการเลี้ยงปศุสตัวภ์าคใต้

ชายแดน (โคเน้ือ แพะ ไก่เบตง)

13.9100               6.8631                -7.0469 -50.66

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

13.9100              6.8631                -7.0469 -50.66

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

13.9100              6.8631                -7.0469 -50.66

กิจกรรม : การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ยกระดบัมาตรฐานการผลติและพฒันา

ศกัยภาพการพฒันาผลติภณัฑป์ศุสตัวสู์่

เชิงพาณิชย์

13.9100              6.8631                -7.0469 -50.66

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การถา่ยทอดเทคโนโลยี

 ราย 600 300

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจดัการฐาน

ทรพัยากรธรรมชาติใหม้คีวามอดุมสมบูรณ์

66.5000               160.6300             94.1300 141.55

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 66.5000              160.6300             94.1300 141.55

หน่วยงาน : กรมชลประทาน 66.5000              160.6300             94.1300 141.55

กิจกรรม : เพิม่ประสทิธภิาพการเกษตร 66.5000              160.6300             94.1300 141.55

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่

ชลประทานเพิม่ขึ้น

 ไร่ 1980 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตรเก็บ

กกัที่เพิม่ขึ้น

 ลา้น ลบ.ม. 0.5
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยว

และการบรกิาร

667.2416             531.2371             -136.0045 -20.38

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการ เพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 10 10

ตวัชี้วดัที่ 2 : มลูค่าการคา้ชายแดนภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 4

กลุ่มโครงการ : โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้

เมืองชายแดน

667.2416             531.2371             -136.0045 -20.38

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 535.6140             468.1728             -67.4412 -12.59

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 320.0000             222.2000             -97.8000 -30.56

กิจกรรม : พฒันาโครงขา่ยคมนาคมใหเ้ชื่อมโยง

และมมีาตรฐานท ัง้ทางบก และทางอากาศ

320.0000             - -320.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 7

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

- 222.2000             222.2000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุง

สะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 5

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 48.2380              94.1800              45.9420 95.24

กิจกรรม : ปรบัปรุงและอาํนวยความปลอดภยัเพือ่

สง่เสริมการตลาดดา้นการท่องเที่ยว

48.2380              51.1800              2.9420 6.10

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ก่อสรา้ง

 รายการ 1 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงและอาํนวยความ

ปลอดภยัไดค้ณุภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 100

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางแหลง่ทอ่งเที่ยว

เมอืงชายแดน

- 43.0000              43.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ปรบัปรุง

 รายการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเสน้ทางแหลง่

ทอ่งเที่ยวเมอืงชายแดนไดค้ณุภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน 167.3760             151.7928             -15.5832 -9.31

กิจกรรม : พฒันาท่าอากาศยานภาคใต ้

ชายแดน

167.3760             151.7928             -15.5832 -9.31

ตวัชี้วดักิจกรรม : ทา่อากาศยานไดร้บั

การพฒันา

 แห่ง 1 1

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

-                    15.6683              15.6683 100.00

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ

พนัธุพ์ชื

-                    15.6683              15.6683 100.00

กิจกรรม : พฒันาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

(ภาคใตช้ายแดน)

-                    5.7070                5.7070 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว

เชิงอนุรกัษ ์(ภาคใตช้ายแดน)

 แห่ง 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน และ

ผูป้ระกอบการในพื้นที่มรีายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการดา้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์

เพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วดา้นสตัวป่์า

ภาคใตช้ายแดน

-                    9.9613                9.9613 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพแหลง่

ท่องเที่ยวดา้นสตัวป่์า

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน และ

ผูป้ระกอบการในพื้นที่มรีายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการดา้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 5.8281                8.5960                2.7679 47.49

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ -                    6.6160                6.6160 100.00

กิจกรรม : พฒันาเศรษฐกิจการคา้

ชายแดนภาคใต ้

-                    6.6160                6.6160 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายมมีลูค่าทาง

การคา้ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 10

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ 5.8281                1.9800                -3.8481 -66.03

กิจกรรม : มหกรรมการคา้ชายแดนภาคใต ้

อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา

5.8281                -                    -5.8281 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมมหกรรมการคา้ชายแดน

 รอ้ยละ 80

กิจกรรม : พฒันาช่องทางการคา้ชายแดนและสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น

-                    1.9800                1.9800 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการ

ที่เขา้ร่วมสมัมนาไดร้บัความรูเ้พิม่ขึ้น

 ราย 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการซื้อขายที่

เกิดจากการเจรจาจบัคู่ธุรกิจ 

(Business Matching)

 ลา้นบาท 2

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 20.3000              10.7000              -9.6000 -47.29

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 20.3000              10.7000              -9.6000 -47.29

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรม

20.3000              -                    -20.3000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บัการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สง่เสริมใหเ้ป็นแหลง่

ท่องเทีย่วทางธรรมชาติและวฒันธรรม

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม :  โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บัการ

ก่อสรา้งมคีุณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกั

วศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : การพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืง

ชายแดน

10.7000              10.7000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บัการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่พฒันาการท่องเที่ยวและ

การคา้เมอืงชายแดน

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่

ไดร้บัการก่อสรา้งมคีณุภาพและได ้

มาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม 3.5400                4.5000                0.9600 27.12

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 3.5400                4.5000                0.9600 27.12

กิจกรรม : พฒันาอุตสาหกรรมเพือ่การ

สรา้งงานที่ย ัง่ยนืในพื้นที ่3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

3.5400                4.5000                0.9600 27.12

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ราษฎรที่เขา้ร่วมโครงการ

มรีายไดเ้ฉลีย่เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 10

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ราษฎรในพื้นที่ไดร้บัการ

สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการผลติ

 คน 90

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูร้บับริการที่

ไดร้บัการพฒันา

 คน 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผลติภณัฑท์ี่

ไดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูร้บับริการไดร้บั

การพฒันาใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่

รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ 101.9595             23.6000              -78.3595 -76.85

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค 101.9595             23.6000              -78.3595 -76.85

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย

(ภาคใตช้ายแดน)

              40.4215 -                    -40.4215 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนแห่งที่ไดร้บั

การก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย

 แห่ง 1

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบ

ประปาอาคาร(ภาคใตช้ายแดน)-สง่เสริมธุรกิจ

              19.9180 -                    -19.9180 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนแห่งที่ไดร้บั

การก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร

 แห่ง 1

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบ

ประปาอาคาร(ภาคใตช้ายแดน)

-สิง่อาํนวยความสะดวก

              35.0000 -                    -35.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนแห่งที่ไดร้บั

การก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร

 แห่ง 1

กิจกรรม : ค่ายา้ยแนวท่อที่ไดร้บัผลกระทบ

จากการก่อสรา้ง (ภาคใตช้ายแดน)

                6.6200 -                    -6.6200 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนแห่งที่ไดร้บั

การยา้ยแนวท่อทไีดร้บัผลกระทบจาก

การก่อสรา้ง

 แห่ง 2

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบ

ประปาอาคาร(ภาคใตช้ายแดน)

-                    23.6000              23.6000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บั

การก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร

 แห่ง 1

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบั

คณุภาพชีวติ

92.6320               117.4883             24.8563 26.83

ตวัชี้วดัที่ 1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา ประชาชนมี

คณุภาพชีวติดขีึ้น

 รอ้ยละ 1 1

กลุ่มโครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 92.6320               117.4883             24.8563 26.83

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย์

14.5207              4.0957                -10.4250 -71.79

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

9.9143                -                    -9.9143 -100.00

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพคน 9.9143                -                    -9.9143 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนเดก็และเยาวชน  

ไดร้บัการฝึกทกัษะชีวติ

 คน 340

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนของกลุม่

ผูด้อ้ยโอกาส/ผูพ้กิาร/คนยากจน/คน

เกือบตกและตกเกณฑ ์จปฐ. ไดร้บัการ

ฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ

 คน 680
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนประชากร

กลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 

และสามารถพึง่พาตนเองได ้

 คน 2,970

หน่วยงาน : สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน

(องคก์ารมหาชน)

4.6064                4.0957                -0.5107 -11.09

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพผูน้าํองคก์รชุมชน

สูก่ารสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนทอ้งถิน่

4.6064                -                    -4.6064 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  จาํนวนผูน้าํชุมชนมทีกัษะ

ความรู ้ความเขา้ใจ และขดีความสามารถ

ในการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่

 ตาํบล 254

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ผูน้าํชุมชนสามารถ

นาํความรูค้วามสามารถจากการพฒันา

มาใชใ้นการยกระดบัศกัยภาพขอ

งตนเองและพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ใหม้ี

ความเขม้แขง็

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : เสริมสรา้งความเขม้แขง็สภา

องคก์รชุมชนตาํบลสูส่งัคมสนัติสุขในพื้นที่

ชายแดนใต ้

-                    4.0957                4.0957 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนตาํบลมกีลไก

กลางและพื้นที่สาธารณะในการจดัการ

แกไ้ขปญัหาและพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบริบท

ของพื้นที่

 ตาํบล 33

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

19.8533              32.0300              12.1767 61.33

หน่วยงาน : สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน)

19.8533              32.0300              12.1767 61.33

กิจกรรม : การสง่เสริมและพฒันา

ผูป้ระกอบการในกลุม่ธุรกิจนวตักรรมใน

พื้นที่ภาคใตช้ายแดน

19.8533              -                    -19.8533 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการ

นวตักรรมที่ไดร้บัการพฒันาและ

สนบัสนุนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้

 โครงการ 12

กิจกรรม : การพฒันาธุรกิจนวตักรรมใน

จงัหวดัภาคใตช้ายแดน

-                    32.0300              32.0300 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : สนบัสนุน

ผูป้ระกอบการในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้

เพือ่ดาํเนินโครงการธุรกิจนวตักรรม

 โครงการ 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : ขยายผลพฒันา

แหลง่ชุมชนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ดา้นนวตักรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

 โครงการ 2
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                    68.6000              68.6000 100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -                    68.6000              68.6000 100.00

กิจกรรม : พฒันาโครงขา่ยทางหลวง -                    68.6000              68.6000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและ

ปรบัปรุงสะพานไดค้ณุภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม -                    6.3459                6.3459 100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั -                    6.3459                6.3459 100.00

กิจกรรม : โครงการพฒันาและประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัในกลุม่

จงัหวดัภาคใตช้ายแดน

-                    6.3459                6.3459 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกไ้ขปญัหา

ดา้นการเกษตรในพื้นที่

 ราย 60

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน

ผูป้ระกอบการดา้นการเกษตรไดร้บัการ

ยกระดบัขดีความสามารถดว้ย

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั

การเกษตรอจัฉริยะมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

 ราย 15

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร 4.5280                6.4167                1.8887 41.71

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4.5280                6.4167                1.8887 41.71

กิจกรรม : ผลติแรงงานและสรา้ง

ผูป้ระกอบการดา้นอุตสาหกรรมเกษตร

และประมงในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน

4.5280                -                    -4.5280 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมดา้นเกษตรและประมง

 คน 200

กิจกรรม : การศึกษาเพือ่การพฒันา -                    6.4167                6.4167 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้รียนและ

ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดั

ชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการพฒันาอาชีพ

 คน 1,500

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 48.4300              -                    -48.4300 -100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 48.4300              -                    -48.4300 -100.00

กิจกรรม : พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

และการสง่ต่อ ภาคใตช้ายแดน

48.4300              -                    -48.4300 -100.00

กิจกรรม : พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

และการสง่ต่อ ภาคใตช้ายแดน

                3.0000 -                    -3.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  อตัราการตายของมารดา

และทารกลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2562

 รอ้ยละ 30

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส

ไดร้บัการดูแลและการฟ้ืนฟูสภาพ

 ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ

70

กิจกรรม : พฒันางานอนามยัแมแ่ละเดก็ 

ภาคใตช้ายแดน

              45.4300 -                    -45.4300 -100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  -

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน  -

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

ตวัชี้วดักิจกรรม :   อตัราการตายของมารดา

และทารกลดลงเมือ่เทยีบกบั ปี 2562

 รอ้ยละ 30

ตวัชี้วดักิจกรรม :   ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส 

ไดร้บัการดูแลและการฟ้ืนฟูสภาพ

 ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ

70

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม 5.3000                -                    -5.3000 -100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 2.9000                -                    -2.9000 -100.00

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจชุมชน

ในพื้นที่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน

2.9000                -                    -2.9000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ผลติภณัฑไ์ดร้บัการพฒันา  ผลติภณัฑ์ 35

ตวัชี้วดักิจกรรม :  บคุลากรไดร้บัการพฒันา  คน 300

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 2.4000                -                    -2.4000 -100.00

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพและสง่เสริม

เครือขา่ยวสิาหกิจชุมชนเพือ่การพฒันา

สนิคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว

2.4000                -                    -2.4000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการ 

และวสิาหกิจชุมชน ไดร้บัการพฒันา

ผลติภณัฑ์

 กลุม่/ผลติภณัฑ์ 15/15

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูท้ี่ไดร้บัการพฒันา

มผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

259



บาท

บาท

23.1888          174.2826      14.7188        - -              

          23.1888        33.7526        13.1888             -                 -   

          10.0000        21.2545              -               -                 -   

          10.0000        16.2895              -               -                 -   

                -            4.9650              -               -                 -   

          13.1888        12.4981        13.1888             -                 -   

          12.1200        12.0175        12.5910             -                 -   

           1.0688          0.4806          0.5978             -                 -   

                -         139.0000              -               -                 -   

                -          49.0000              -               -                 -   

                -          49.0000              -               -                 -   

                -          90.0000              -               -                 -   

                -          90.0000              -               -                 -   

                -            1.5300          1.5300             -                 -   

                -            1.5300          1.5300             -                 -   

                -            1.5300          1.5300             -                 -   

หน่วย : ลา้นบาท

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 212,190,200

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

             จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

(3) ระยะเวลา

             5 ปี (ปี 2561 ถงึปี 2565)

3. รายละเอยีดงบประมาณ จําแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 1.1.2 เพ่มิศกัยภาพภาคการเกษตร

กล่มุโครงการท่ี 1 โครงการเพ่มิประสทิธิภาพการผลติและเพ่มิมลูค่าผลผลติการเกษตร 174,282,600

(1) วตัถปุระสงค์

             เพือ่ยกระดบัและเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัท ัง้ดา้นการผลติ การแปรรูป การสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 

             และส่งเสริมการตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

ปี 2566
ปี 2567 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 212.1902          

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            70.1302

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

- พฒันาคุณภาพดนิในการทาํเกษตร

ผสมผสานในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน

            4.9650

1.2 กรมส่งเสรมิการเกษตร            38.8757

1.1 กรมพฒันาที่ดนิ            31.2545

- พฒันาพื้นทีน่ารา้งเพือ่ปลูกพชืเกษตร

ผสมผสาน

           26.2895

- ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการผลติ

ไมผ้ลภาคใตช้ายแดน

           36.7285

- ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการ

มะพรา้วตลอดห่วงโซ่อุปทาน

            2.1472

2. กระทรวงคมนาคม           139.0000

2.2 กรมทางหลวงชนบท            90.0000

- พฒันาเสน้ทางเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

ภาคการเกษตร

           90.0000

2.1 กรมทางหลวง            49.0000

- พฒันาโครงข่ายทางหลวง            49.0000

- ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑแ์ละ

การแปรรูปผลผลติ

            3.0600

3. กระทรวงอตุสาหกรรม             3.0600

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม             3.0600

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

21,254,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,254,500              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,254,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 307,500                บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 5,000                   บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 60,000                  บาท

(4) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 50,000                  บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 8,827,000              บาท

(6) วสัดใุนการจดัทาํแผนที่ 5,000                   บาท

2. งบลงทนุ 12,000,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 12,000,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,000,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

 รวม 3 รายการ (รวม 1,200 หน่วย) 12,000,000             บาท

12,498,100             บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,498,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,498,100             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 397,500                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,026,100              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,674,500              บาท

(4) วสัดกุารเกษตร 9,400,000              บาท

49,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 49,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 49,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 49,000,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ปตัตาน ี- ยะลา จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 49,000,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติและเพิ่มมูลค่าผลผลติการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.02

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่  0.445
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90,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 90,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 90,000,000             บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.418 - บา้นคูระ พรอ้มสะพาน

(ตอนที ่1) อ.แม่ลาน จ.ปตัตาน ี1.250 กม. 40,500,000             บาท

(2) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.418 - บา้นคูระ (ตอนที ่2)

อ.แม่ลาน จ.ปตัตาน ี5.125 กม. 49,500,000             บาท

1,530,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,530,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหม้ี

ศกัยภาพในการแข่งขนั 1,530,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

262



บาท

บาท

47.6619          47.4391       -             -           -              

          47.6619        47.4391              -               -                 -   

          47.6619        47.4391              -               -                 -   

          47.6619        47.4391              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

หน่วย : ลา้นบาท

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 95,101,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการยกระดบัอตุสาหกรรมประมงการเพาะเลี้ยงกุง้และสตัวน้ํ์าชายฝัง่ภาคใต ้ 47,439,100

(3) ระยะเวลา

             4 ปี (ปี 2561 ถงึปี 2564)

(1) วตัถปุระสงค์

             เพือ่ยกระดบัอุตสาหกรรมการประมง ใหเ้ป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจการประมงทีม่ปีระสทิธิภาพ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

             จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

4.1 กรมเจา้ท่า            95.1010

- การปรบัปรุงและพฒันาท่าเทยีบเรือปตัตานี            95.1010

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 95.1010            

4. กระทรวงคมนาคม            95.1010

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

47,439,100             บาท

1. งบลงทนุ 47,439,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 47,439,100             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 47,439,100             บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 7,773,900              บาท

(1) ค่าศึกษาความเหมาะสม และสาํรวจออกแบบ เพือ่พฒันาท่าเทยีบเรอื

ในอ่าวปตัตาน ีต.บานา อ.เมอืงปตัตาน ีจ.ปตัตานี 7,773,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,731,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,357,100             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,773,900              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 39,665,200             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุท่าเรอืสนิคา้ชายฝัง่ปตัตาน ีต.บานา อ.เมอืงปตัตาน ี

จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 39,665,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 79,970,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,304,800             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 39,665,200             บาท

กลุ่มโครงการ :  โครงการยกระดบัอตุสาหกรรมประมงการเพาะเลี้ยงกุง้และสตัวน้ํ์าชายฝัง่ภาคใตช้ายแดน

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมเจา้ท่า

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.02

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่  0.445

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร
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บาท

บาท

13.9100          6.8631         7.0347         -           -              

          13.9100          6.8631          7.0347             -                 -   

          13.9100          6.8631          7.0347             -                 -   

          13.9100          6.8631          7.0347             -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

(1) วตัถปุระสงค์

             เพือ่ยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวติของประชาชนในระดบัชุมชน และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(2) สถานที่ดาํเนินการ

             จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการการส่งเสรมิการเลี้ยงปศสุตัวภ์าคใตช้ายแดน (โคเน้ือ แพะ ไก่เบตง) 6,863,100

(3) ระยะเวลา

             5 ปี (ปี 2561 ถงึปี 2565)

หน่วย : ลา้นบาท

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 27,807,800

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 27.8078           

5. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

           27.8078

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

           27.8078

- การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมยกระดบั

 มาตรฐานการผลติและพฒันาศกัยภาพการ

 พฒันาผลติภณัฑป์ศุสตัวสู์เ่ชิงพาณิชย์

           27.8078

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

6,863,100              บาท

1. งบดาํเนินงาน 303,100                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 303,100                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

    ยกระดบัมาตรฐานการผลติ และพฒันาศกัยภาพการพฒันาผลติภณัฑ์

    ปศุสตัวสู์เ่ชงิพาณิชย์ 303,100                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 6,560,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,560,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการผลติ และพฒันาศกัยภาพ

   การพฒันาผลติภณัฑป์ศุสตัวสู์่เชงิพาณิชย์ 6,560,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการการส่งเสรมิการเลี้ยงปศสุตัวภ์าคใตช้ายแดน (โคเน้ือ แพะ ไก่เบตง)

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.02

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่  0.445

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร
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บาท

บาท

66.5000          160.6300      176.0000      -           -              

          66.5000       160.6300       176.0000             -                 -   

          66.5000       160.6300       176.0000             -                 -   

          66.5000       160.6300       176.0000             -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

(1) วตัถปุระสงค์

             เพือ่พฒันาแหลง่นํา้ ระบบส่งนํา้ ป้องกนัและแกไ้ขปญัหานํา้ท่วมพื้นทีเ่กษตร และฟ้ืนฟูความเสือ่มโทรม

             ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

(2) สถานที่ดาํเนินการ

             จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการฐานทรพัยากรธรรมชาตใิหม้คีวามอดุมสมบูรณ์ 160,630,000

(3) ระยะเวลา

             5 ปี (ปี 2561 ถงึปี 2565)

หน่วย : ลา้นบาท

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 403,130,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

6.1 กรมชลประทาน           403.1300

- เพิม่ประสทิธิภาพการเกษตร           403.1300

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 403.1300          

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           403.1300

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2

160,630,000           บาท

1. งบลงทนุ 160,630,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 160,630,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 160,630,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 57,750,000             บาท

(1)  อาคารบงัคบันํา้บา้นโตะ๊กอืโล พื้นทีร่บัประโยชน ์150 ไร่  

ตาํบลละหาร อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตานี 15,000,000             บาท

(2) ฝายบา้นเจาะกะพอ้ในพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 100 ไร่ 

ตาํบลกะรบุ ีอาํเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี 25,000,000             บาท

(3) ฝายบา้นบอืเลง็ใตพ้รอ้มระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ 

พื้นทีช่ลประทาน 375 ไร่ ตาํบลสุวาร ีอาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 17,750,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 29,000,000             บาท

(1) พนงักนันํา้คลองใหม่ ระยะที ่1 พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ 

ตาํบลคลองใหม่ อาํเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี 29,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 73,880,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,500,000              บาท

(2) แกม้ลงิบา้นจอ้ง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาณเก็บกกั 

0.035 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลยุโป อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 12,480,000             บาท

(3) แกม้ลงิบา้นยูโย อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิปรมิาณเก็บกกั 

386,000 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบลบางขนุทอง อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 14,000,000             บาท

(4) แกม้ลงิบา้นปูโป๊ะ พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรกกัเก็บ 

13,500 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบลรอืเสาะออก อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 15,000,000             บาท

(5) แกม้ลงิบงึรามงิ พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาณเก็บกกั 

40,000 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบลมโูนะ อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 24,900,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการฐานทรพัยากรธรรมชาติใหม้ีความอดุมสมบูรณ์

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.02

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่  0.445

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร
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บาท

บาท

347.2416         531.2371      557.6348      -           -              

        215.6140       468.1728       525.7112             -                 -   

                -         222.2000              -               -                 -   

                -         222.2000              -               -                 -   

          48.2380        94.1800              -               -                 -   

          48.2380        51.1800              -               -                 -   

                -          43.0000              -               -                 -   

        167.3760       151.7928       525.7112             -                 -   

        167.3760       151.7928       525.7112             -                 -   

                -          15.6683              -               -                 -   

                -          15.6683              -               -                 -   

                -            5.7070              -               -                 -   

                -            9.9613              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมอืงชายแดน 531,237,100

(1) วตัถปุระสงค์

(2) สถานที่ดาํเนินการ

             จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

(3) ระยะเวลา

             5 ปี (ปี 2561 ถงึปี 2565)

             เพือ่ยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่วและเชื่อมโยงเครือข่ายการคา้ การลงทนุและการท่องเทีย่วชายแดน พฒันาศกัยภาพ

             โครงสรา้งพื้นฐานของเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน  ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ การท่องเทีย่วของภาค

ปี 2565

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 1,436,113,500

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

7.1 กรมทางหลวง           222.2000

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว           222.2000

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 1,436.1135        

7. กระทรวงคมนาคม        1,209.4980

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564

- พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเทีย่วเมอืงชายแดน            43.0000

7.3 กรมท่าอากาศยาน           844.8800

7.2 กรมทางหลวงชนบท           142.4180

- ปรบัปรุงและอาํนวยความปลอดภยัเพือ่

ส่งเสริมการตลาดดา้นการท่องเทีย่ว

           99.4180

- พฒันาท่องเทีย่วเชิงธรรมชาต ิ

(ภาคใตช้ายแดน)

            5.7070

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วดา้นสตัวป่์าภาคใต ้

ชายแดน

            9.9613

- พฒันาท่าอากาศยานภาคใตช้ายแดน           844.8800

8. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม            15.6683

8.1 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื            15.6683

269



ปี 2565 ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564

           5.8281          8.5960              -               -                 -   

                -            6.6160              -               -                 -   

                -            6.6160              -               -                 -   

           5.8281          1.9800              -               -                 -   

           5.8281          1.9800              -               -                 -   

          20.3000        10.7000        15.4236             -                 -   

          20.3000        10.7000        15.4236             -                 -   

          20.3000        10.7000        15.4236             -                 -   

           3.5400          4.5000        16.5000             -                 -   

           3.5400          4.5000        16.5000             -                 -   

           3.5400          4.5000        16.5000             -                 -   

        101.9595        23.6000              -               -                 -   

        101.9595        23.6000              -               -                 -   

        101.9595        23.6000              -               -                 -   

- พฒันาเศรษฐกิจการคา้ชายแดนภาคใต ้             6.6160

9.2 กรมการคา้ต่างประเทศ             7.8081

9. กระทรวงพาณิชย์            14.4241

9.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             6.6160

- การพฒันาการท่องเทีย่วและการคา้

เมอืงชายแดน

           46.4236

11. กระทรวงอตุสาหกรรม            24.5400

- พฒันาช่องทางการคา้ชายแดนและสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น

            7.8081

10. กระทรวงมหาดไทย            46.4236

10.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง            46.4236

12. รฐัวสิาหกจิ           125.5595

12.1 การประปาส่วนภมูภิาค           125.5595

11.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม            24.5400

- พฒันาอุตสาหกรรมเพือ่การสรา้งงาน

ทีย่ ัง่ยนืในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           24.5400

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร           125.5595

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

222,200,000           บาท

1. งบลงทนุ 222,200,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 222,200,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 222,200,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 222,200,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน ตะโละ๊หะลอ - ศรสีาคร จ.นราธวิาส 1 แห่ง 44,100,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน สุครินิ - กรอืซอ จ.นราธวิาส 1 แห่ง 45,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4136 ตอน นราธวิาส - ปาเซปูเตะ๊ จ.นราธวิาส 1 แห่ง 44,100,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนยาง - บา้นด ีจ.ปตัตาน ี1 แห่ง 49,000,000             บาท

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหนิ - เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง 40,000,000             บาท

94,180,000             บาท

1. งบลงทนุ 94,180,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 94,180,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 94,180,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 51,180,000             บาท

 (1) ถนนสายแยก ทล.42 - บา้นบางเขา อ.หนองจกิ

  จ.ปตัตาน ี6.900 กม. 51,180,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 125,008,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,590,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,238,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 51,180,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 43,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัและตดิตัง้ป้ายแนะนาํ

สนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่วภาคใตช้ายแดน

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าฮาลาบาลา จ.นราธวิาส 1 แห่ง 12,000,000             บาท

(2) งานอาํนวยความปลอดภยัและตดิตัง้ป้ายแนะนาํ

สนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่วภาคใตช้ายแดน เขือ่นบางลาง

และทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง จ.ยะลา 3 แห่ง 31,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวและการคา้เมืองชายแดน

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.02

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่  0.445

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารเพิม่ขึ้น รอ้ยละ  10

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้ชายแดนภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้น  รอ้ยละ  4

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร
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151,792,800           บาท

1. งบลงทนุ 151,792,800           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 151,792,800           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 151,792,800           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 2,459,200              บาท

(1) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 

และสิง่ก่อสรา้งประกอบอืน่ ๆ พรอ้มครภุณัฑอ์าํนวยความสะดวก

ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธวิาส ตาํบลโคกเคยีน 

อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 2,459,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,880,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,376,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,459,200              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,044,800             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 149,333,600            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,000,000              บาท

(2) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ และสิง่ก่อสรา้งประกอบอืน่ๆ

พรอ้มครภุณัฑอ์าํนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธวิาส

ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 141,333,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 141,333,600            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 498,666,400            บาท

15,668,300             บาท

1. งบลงทนุ 15,668,300             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 15,668,300             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,668,300             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,707,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,707,000              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,961,300              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,961,300              บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
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6,616,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,616,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเศรษฐกจิการคา้ชายแดนภาคใต ้ 6,616,000              บาท

1,980,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,980,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการสรา้งองคค์วามรูด้า้นกฎระเบยีบการคา้ระหวา่งประเทศใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการและบคุลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง 105,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิการคา้ชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น มหกรรมการคา้

ชายแดนภาคใต ้ณ จงัหวดัยะลา 1,875,000              บาท

10,700,000             บาท

1. งบลงทนุ 10,700,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 10,700,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,700,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,700,000             บาท

(1) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเบตง ระยะ 2 จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 10,700,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,423,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,700,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,423,600             บาท

4,500,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การสรา้งงานทีย่ ัง่ยนืในพื้นที ่3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 4,500,000              บาท

23,600,000             บาท

1. งบลงทนุ 23,600,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 23,600,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,600,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 23,600,000             บาท

(1) งานวางท่อส่งนํา้เสรมิแรงดนับรเิวณพื้นทีสู่ง (สนามบนินราธวิาส - 

ชมุชนโคกเคยีน) พรอ้มระบบสูบส่ง กปภ.สาขานราธวิาส ตาํบลโคกเคยีน 

อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 23,600,000             บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
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บาท

บาท

24.4597          117.4883      41.3459        40.0000      45.0000         

           4.6064          4.0957              -               -                 -   

           4.6064          4.0957              -               -                 -   

           4.6064          4.0957              -               -                 -   

          19.8533        32.0300        35.0000       40.0000         45.0000

          19.8533        32.0300        35.0000       40.0000         45.0000

          19.8533        32.0300        35.0000       40.0000         45.0000

                -          68.6000              -               -                 -   

                -          68.6000              -               -                 -   

                -          68.6000              -               -                 -   

                -            6.3459          6.3459             -                 -   

                -            6.3459          6.3459             -                 -   

                -            6.3459          6.3459             -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

(1) วตัถปุระสงค์

              เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนดา้นรายได ้การศึกษา และสาธารณสุข ควบคู่ไปกบัการพฒันา

              เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข

              7 ปี (ปี 2561 ถงึปี 2567)

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 117,488,300

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 268,293,900

(2) สถานที่ดาํเนินการ

              จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปตัตานี

(3) ระยะเวลา

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 268.2939          

13. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์

            8.7021

13.1 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

(องคก์ารมหาชน)

            8.7021

- การพฒันาธุรกิจนวตักรรมในจงัหวดั

ภาคใตช้ายแดน

          171.8833

15. กระทรวงคมนาคม            68.6000

- เสริมสรา้งความเขม้แขง็สภาองคก์รชุมชน

ตาํบลสู่สงัคมสนัตสุิขในพื้นทีช่ายแดนใต ้

            8.7021

14. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

          171.8833

14.1 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

          171.8833

16. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม            12.6918

16.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั            12.6918

15.1 กรมทางหลวง            68.6000

- พฒันาโครงข่ายทางหลวง            68.6000

- โครงการพฒันาและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

 และนวตักรรมดจิทิลัในกลุม่จงัหวดัภาคใต ้

ชายแดน

           12.6918
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หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

         6.4167              -               -                 -   

         6.4167              -               -                 -   

         6.4167              -               -                 -   

17. กระทรวงศึกษาธิการ             6.4167

17.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             6.4167

- การศึกษาเพือ่การพฒันา             6.4167

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรงุ พฒันา ประชาชนมคีณุภาพชวีติดขีึ้น รอ้ยละ 1

4,095,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,095,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,095,700              บาท

1) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็สภาองคก์รชมุชนตาํบลสู่สงัคม

สนัตสิขุในพื้นทีช่ายแดนใต ้ 4,095,700              บาท

32,030,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 32,030,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,030,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 32,030,000             บาท

68,600,000             บาท

1. งบลงทนุ 68,600,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 68,600,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,600,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 68,600,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่าพอ้ - ท่าสาป จ.ยะลา 1 แห่ง 68,600,000             บาท

6,345,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,345,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,345,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 6,345,900              บาท

6,416,700              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,416,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน 6,416,700              บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.02

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่  0.445

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มโครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

หน่วยงาน : สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

(จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                    2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : 1 มลูค่าการลงทนุภาครฐัและเอกชนเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่ 300,000 ลา้นบาท 

2 อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 6.3 
3 มลูค่าการคา้ชายแดน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15 

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (40.0000 ลา้นบาท) 

กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทางหลวง

รวมงบประมาณรายจา่ย       40.0000  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ         -        ลา้นบาท 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5 

2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

        (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                   2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : 1 มลูค่าการลงทนุภาครฐัและเอกชนเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่ 300,000 ลา้นบาท  
 2 อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 6.3 
 3 มลูค่าการคา้ชายแดน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15 
 
 

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดน (204.9891 ลา้นบาท) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. กรมวชิาการเกษตร  
กระทรวงคมนาคม  
1. กรมทางหลวง  
2. กรมทางหลวงชนบท  
กระทรวงพาณิชย ์ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 
2. กรมการคา้ต่างประเทศ  
3. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  
 
รวมงบประมาณรายจา่ย      204.9891  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ          -       ลา้นบาท 
 
 
 
 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5  
2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397  

 

กระทรวงสาธารณสขุ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
รฐัวสิาหกจิ  
1. การประปาส่วนภมูภิาค  
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

        (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                    2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1 : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัช้ีวดั : 1 มลูค่าการลงทนุภาครฐัและเอกชนเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่ 300,000 ลา้นบาท  
 2 อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 6.3 
 3 มลูค่าการคา้ชายแดน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15 
 
 

โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืงสาํคญั ของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ (84.8340 ลา้นบาท.) 

กระทรวงคมนาคม  
1. กรมทางหลวงชนบท  
กระทรวงสาธารณสขุ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
 
รวมงบประมาณรายจา่ย        84.8340  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ          -        ลา้นบาท 
 
 
 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5  
2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397  
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

        (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                    2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3.5 
 

โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชยี (38.7036 ลา้นบาท) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. กรมพฒันาทีด่นิ  
2. กรมส่งเสรมิการเกษตร  
กระทรวงพาณิชย ์ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 
 
รวมงบประมาณรายจา่ย       38.7036  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ          -       ลา้นบาท 
 
 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5  
2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397  

 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม  
1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน  
2. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  
รฐัวสิาหกจิ  
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

        (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                    2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.2: เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3.5 
 

โครงการพฒันาพื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพดา้นประมงและเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้บรเิวณชายฝัง่อ่าวไทย (5.0000 ลา้นบาท) 

กระทรวงมหาดไทย  
1. องคก์ารตลาด  
 
รวมงบประมาณรายจา่ย         5.0000  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ       25.0000  ลา้นบาท 
 

 

เป้าหมายท่ี 1  :  เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5  
2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397  
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

        (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                    2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัช้ีวดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3.5 
 

โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงปศุสตัวส์ตัวใ์หม้คีุณภาพและไดม้าตรฐานปลอดภยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค (1.4980 ลา้นบาท) 

กระทรวงพาณิชย ์ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย         1.4980   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ          -        ลา้นบาท 
 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5  
2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397  
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

        (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                    2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 
 

โครงการพฒันาการท่องเทีย่วของภาคตะวนัออก (540.8155 ลา้นบาท) 

กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทางหลวง  
2. กรมทางหลวงชนบท  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
1. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 
กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั  
 
รวมงบประมาณรายจา่ย      540.8155   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ       35.1330   ลา้นบาท 
 

 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5  
2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397  

 

กระทรวงมหาดไทย  
1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง  
กระทรวงวฒันธรรม 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
2. กรมศิลปากร  
กระทรวงสาธารณสขุ  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
รฐัวสิาหกจิ  
1. การประปาส่วนภมูภิาค  
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

        (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                    2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 
 

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วชายทะเลนานาชาตใินจงัหวดัชลบรุ-ีระยอง (217.6150 ลา้นบาท) 

กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทางหลวง  
2. กรมทางหลวงชนบท  
กระทรวงมหาดไทย  
1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง  
 
รวมงบประมาณรายจา่ย      217.6150   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ          -        ลา้นบาท 
 
 
 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5  
2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397  
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

        (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                    2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.3  : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 
 

พฒันาเศรษฐกจิฐานราก กรณี เสน้ทางท่องเทีย่วสายสุขภาพปราจนีบรุ ี(98.8200 ลา้นบาท) 

กระทรวงคมนาคม  
1. กรมทางหลวง  
กระทรวงสาธารณสขุ  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
 
รวมงบประมาณรายจา่ย       98.8200   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ         -         ลา้นบาท 
 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5  
2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397  
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ/ 

กจิกรรม 

 

 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

        (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้) 

งบประมาณรายจา่ย                                                    2,247.8189   ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                                60.1330   ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั : 1 สดัสว่นพื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 29 ของพื้นทีภ่าค  
2 คุณภาพอากาศภาคตะวนัออก (ปรมิาณกา๊ซโอโซน) ไมเ่กนิค่ามาตรฐาน (เฉลีย่ 1 ชม. สูงสุด 100 pps) 
3 จาํนวนแหลง่นํา้ของภาคตะวนัออกทีม่คีุณภาพในเกณฑด์ ี4 แหลง่  
4 สดัส่วนปรมิาณขยะมลูฝอยทีถ่กูกาํจดัอย่างถกูตอ้งและนาํกลบัมาใชใ้หมข่องภาคตะวนัออก ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 90 ของปรมิาณขยะทีเ่กดิขึ้น 

 
 

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (1015.5437 ลา้นบาท) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. กรมชลประทาน  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  
1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  
2. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื  
3. กรมป่าไม ้ 
กระทรวงมหาดไทย  
1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง  

 

รวมงบประมาณรายจา่ย    1,015.5437   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ          -        ลา้นบาท 
 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 6.5  
2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก นอยกวา 0.397  
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 2,434.0684       27.8717        2,135.9133     47.1642        36.8697        2,247.8189     186.2495-  -7.65

สาํนกันายกรฐัมนตรี 12.5000          -              -              -              -              -              12.5000-        -100.00

1. สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ

(องคก์ารมหาชน)

12.5000          -             -             -             -             -             12.5000-        -100.00

- โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก

12.5000          -             -             -             -             -             12.5000-        -100.00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 701.3902         27.5571        795.8087       -              -              823.3658       121.9756       17.39

1. กรมชลประทาน 685.3919         -             791.6040       -             -             791.6040       106.2121       15.50

- โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

685.3919         -             791.6040       -             -             791.6040       106.2121       15.50

2. กรมพฒันาที่ดนิ -                17.6227        -             -             -             17.6227        17.6227        100.00

- โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไม ้

ภาคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

-                17.6227        -             -             -             17.6227        17.6227        100.00

3. กรมวชิาการเกษตร 4.4525           -             4.2047         -             -             4.2047         0.2478-  -5.57

- โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 4.4525           -             4.2047         -             -             4.2047         0.2478-  -5.57

4. กรมสง่เสริมการเกษตร 11.5458          9.9344         -             -             -             9.9344         1.6114-  -13.96

- โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไม ้

ภาคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

11.5458          9.9344         -             -             -             9.9344         1.6114-  -13.96

กระทรวงคมนาคม 344.8480         -              708.0750       -              -              708.0750       362.0270 105.33

1. กรมทางหลวง 295.0000         -             528.7000       -             -             528.7000       233.7000 79.63

- โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวนัออก

ดา้นอุตสาหกรรม การคา้และการลงทุน

80.0000          -             -             -             -             -             80.0000-        -100.00

- โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์ศาสนา

วฒันธรรม และอารยธรรม

215.0000         -             -             -             -             -             215.0000-       -100.00

- โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก

-                -             40.0000        -             -             40.0000        40.0000 100.00

- โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน -                -             76.9000        -             -             76.9000        76.9000 100.00

- โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก -                -             221.8000       -             -             221.8000       221.8000 100.00

- โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก กรณีเสน้ทาง

ทอ่งเที่ยวสายสุขภาพปราจนีบุรี

-                -             80.0000        -             -             80.0000        80.0000 100.00

- โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวชายทะเลนานาชาติ

ในจงัหวดัชลบุรี-ระยอง

-                -             110.0000       -             -             110.0000       110.0000 100.00

2. กรมทางหลวงชนบท 49.8480          -             178.1750       -             -             178.1750       128.3270 257.44

- โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวนัออก

ดา้นอุตสาหกรรม การคา้และการลงทุน

49.8480          -             -             -             -             -             49.8480-        -100.00

- โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืงสาํคญัของจงัหวดั

ใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

-                -             25.0000        -             -             25.0000        25.0000 100.00

- โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน -                -             40.8750        -             -             40.8750        40.8750 100.00

- โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก -                -             69.3000        -             -             69.3000        69.3000 100.00

- โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวชายทะเลนานาชาติ

ในจงัหวดัชลบุรี-ระยอง

-                -             43.0000        -             -             43.0000        43.0000 100.00

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

หน่วย : ลา้นบาท

1. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 111.8773         0.3146          86.7490        7.4500          18.4000        112.9136       1.0363          0.93

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 36.7725          -             -             -             18.4000        18.4000        18.3725-        -49.96

 - โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

36.7725          -             -             -             18.4000        18.4000        18.3725-        -49.96

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 50.6378          0.3146         72.3720        0.5000         -             73.1866        22.5488        44.53

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก 35.5159          -             7.0537         -             -             7.0537         28.4622-        -80.14

 - โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

15.1219          0.3146         65.3183        0.5000         -             66.1329        51.0110        337.33

3. กรมป่าไม ้ 24.4670          -             14.3770        6.9500         -             21.3270        3.1400-         -12.83

 - โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

24.4670          -             14.3770        6.9500         -             21.3270        3.1400-         -12.83

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม -                -              -              12.0000        -              12.0000        12.0000        100.00

1. สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั -                -             -             12.0000        -             12.0000        12.0000        100.00

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก -                -             -             12.0000        -             12.0000        12.0000        100.00

กระทรวงพาณิชย์ 3.0000            -              -              19.3143        14.4697        33.7840        30.7840        1,026.13  

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 3.0000           -             -             -             12.5947        12.5947        9.5947         319.82

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน -                -             -             -             8.3501         8.3501         8.3501         100.00

 - โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไม ้

ภาคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

3.0000           -             -             -             2.7466         2.7466         0.2534-         -8.45

 - โครงการสง่เสริมการเลี้ยงปศุสตัวใ์หม้คีณุภาพ

และไดม้าตรฐานปลอดภยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค

-                -             -             -             1.4980         1.4980         1.4980         100.00

2. กรมการคา้ต่างประเทศ -                -             -             -             1.8750         1.8750         1.8750         100.00

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน -                -             -             -             1.8750         1.8750         1.8750         100.00

3. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ

(องคก์ารมหาชน)

-                -             -             19.3143        -             19.3143        19.3143        100.00

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน -                -             -             19.3143        -             19.3143        19.3143        100.00

กระทรวงมหาดไทย 280.5280         -              190.2948       -              -              190.2948       90.2332-        -32.17 

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 49.5176          -             190.2948       -             -             190.2948       140.7772       284.30

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก 13.4200          -             7.6000         -             -             7.6000         5.8200-         -43.37 

 - โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวชายทะเลนานาชาติ

ในจงัหวดัชลบุรี-ระยอง

-                -             64.6150        -             -             64.6150        64.6150        100.00

 - โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

36.0976          -             118.0798       -             -             118.0798       81.9822        227.11

2. กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ 231.0104         -             -             -             -             -             231.0104-       -100.00

 - โครงการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม เมอืงสาํคญั 

และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

176.0636         -             -             -             -             -             176.0636-       -100.00

 - โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

54.9468          -             -             -             -             -             54.9468-        -100.00

กระทรวงวฒันธรรม 19.8389          -              7.0000          -              4.0000          11.0000        8.8389-          -44.55

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 5.9389           -             -             -             4.0000         4.0000         1.9389-         -32.65

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก 5.9389           -             -             -             4.0000         4.0000         1.9389-         -32.65

2. กรมศิลปากร 13.9000          -             7.0000         -             -             7.0000         6.9000-         -49.64

 - โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์ศาสนา

วฒันธรรม และอารยธรรม

13.9000          -             7.0000         -             -             7.0000         6.9000-         -49.64
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

กระทรวงศึกษาธกิาร 15.9505          -              -              -              -              -              15.9505-        -100.00

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15.9505          -             -             -             -             -             15.9505-        -100.00

 - โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก

15.9505          -             -             -             -             -             15.9505-        -100.00

กระทรวงสาธารณสุข 46.1443          -              127.7658       -              -              127.7658       81.6215        176.88

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 46.1443          -             127.7658       -             -             127.7658       81.6215        176.88

 - โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืงสาํคญั

ของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

21.1600          -             59.8340        -             -             59.8340        38.6740        182.77

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน -                -             14.9700        -             -             14.9700        14.9700        100.00

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก 24.9843          -             34.1418        -             -             34.1418        9.1575         36.65

 - โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก กรณีเสน้ทาง

ทอ่งเที่ยวสายสุขภาพปราจนีบุรี

-                -             18.8200        -             -             18.8200        18.8200        100.00

กระทรวงอตุสาหกรรม 25.7248          -              -              -              -              -              25.7248-        -100.00

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 9.6248           -             -             -             -             -             9.6248-         -100.00

 - โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

ภาคตะวนัออก

9.6248           -             -             -             -             -             9.6248-         -100.00

2. กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 16.1000          -             -             -             -             -             16.1000-        -100.00

 - โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

ภาคตะวนัออก

11.6000          -             -             -             -             -             11.6000-        -100.00

 - โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก

4.5000           -             -             -             -             -             4.5000-         -100.00

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 250.0189         -              -              5.3999          -              5.3999          244.6190-       -97.84

1. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 1.2317           -             -             1.2317         -             1.2317         -               0.00

 - โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

ภาคตะวนัออก

1.2317           -             -             1.2317         -             1.2317         -               0.00

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 39.0000          -             -             -             -             -             39.0000-        -100.00

 - โครงการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม เมอืงสาคญั 

และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

39.0000          -             -             -             -             -             39.0000-        -100.00

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 35.0000          -             -             -             -             -             35.0000-        -100.00

 - โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

ภาคตะวนัออก

35.0000          -             -             -             -             -             35.0000-        -100.00

4. สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 2.0291           -             -             4.1682         -             4.1682         2.1391         105.42

 - โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไม ้

ภาคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

2.0291           -             -             4.1682         -             4.1682         2.1391         105.42

5. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 15.5299          -             -             -             -             -             15.5299-        -100.00

 - โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตร

ภาคตะวนัออก

15.5299          -             -             -             -             -             15.5299-        -100.00

6. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 38.8383          -             -             -             -             -             38.8383-        -100.00

 - โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก

38.8383          -             -             -             -             -             38.8383-        -100.00

7. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 110.3899         -             -             -             -             -             110.3899-       -100.00

 - โครงการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค (ภาคตะวนัออก) 110.3899         -             -             -             -             -             110.3899-       -100.00

8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 8.0000           -             -             -             -             -             8.0000-         -100.00

 - โครงการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค (ภาคตะวนัออก) 8.0000           -             -             -             -             -             8.0000-         -100.00
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รฐัวสิาหกจิ 411.0580         -              221.4200       3.0000          -              224.4200       186.6380-       -45.40 

1. องคก์ารตลาด -                -             5.0000         -             -             5.0000         5.0000         100.00

 - โครงการพฒันาพื้นที่ที่มศีกัยภาพดา้นประมง

และเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้บริเวณชายฝัง่อา่วไทย

-                -             5.0000         -             -             5.0000         5.0000         100.00

2. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย -                -             -             3.0000         -             3.0000         3.0000         100.00

 - โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไม ้

ภาคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

-                -             -             3.0000         -             3.0000         3.0000         100.00

3. การประปาสว่นภูมภิาค 411.0580         -             216.4200       -             -             216.4200       194.6380-       -47.35 

 - โครงการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม เมอืงสาํคญั 

และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

64.5000          -             -             -             -             -             64.5000-        -100.00

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 253.5580         -             38.5000        -             -             38.5000        215.0580-       -84.82

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก 93.0000          -             177.9200       -             -             177.9200       84.9200        91.31

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 211.1895         -              -              -              -              -              211.1895-       -100.00

1. เทศบาลเมอืงหนองปรือ ตาํบลหนองปรือ 

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี

52.2301          -             -             -             -             -             52.2301-        -100.00

 - โครงการสง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 52.2301          -             -             -             -             -             52.2301-        -100.00

2. เทศบาลเมอืงศรีราชา ตาํบลศรีราชา อาํเภอศรีราชา

จงัหวดัชลบุรี

63.2651          -             -             -             -             -             63.2651-        -100.00

 - โครงการสง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 63.2651          -             -             -             -             -             63.2651-        -100.00

3. เทศบาลเมอืงสตัหบี ตาํบลสตัหบี อาํเภอสตัหบี 

จงัหวดัชลบุรี

27.0000          -             -             -             -             -             27.0000-        -100.00

 - โครงการสง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 27.0000          -             -             -             -             -             27.0000-        -100.00

4. เทศบาลเมอืงวงันํา้เยน็ ตาํบลวงันํา้เยน็ 

อาํเภอวงันํา้เยน็ จงัหวดัสระแกว้

68.6943          -             -             -             -             -             68.6943-        -100.00

 - โครงการสง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 68.6943          -             -             -             -             -             68.6943-        -100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 2,434.0684           2,247.8189           186.2495-        -7.65 

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชน

มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน

2,434.0684           2,247.8189           186.2495-        -7.65 

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑ์

ระดบัภาค ขยายตวัไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 6.5 -                 

ตวัชี้วดัที่ 2 : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) 

ในการกระจายรายไดน้อ้ยกวา่

 นอ้ยกวา่ 0.397 -                 

แนวทางการดําเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม 

การคา้และการลงทุน

994.2560             329.8231             664.4329-        -66.83 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2 -                 

ตวัชี้วดัที่ 2 : มลูค่าการลงทุนภาครฐัและเอกชนเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่  ลา้นบาท 300,000 -                 

ตวัชี้วดัที่ 3 : อตัราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของ กลุม่จงัหวดั

ภาคตะวนัออก 1 เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 6.3 -                 

ตวัชี้วดัที่ 4 : มลูค่าการคา้ชายแดน เพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 15 -                 

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษ

ภาคตะวนัออก

190.1787             40.0000               150.1787-        -78.97 

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี 12.5000              -                    12.5000-          -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชุม

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

12.5000              -                    12.5000-          -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีง

เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

12.5000              -                    12.5000-          -100.00 

กิจกรรม : จดัเก็บขอ้มลูดา้นไมซข์อง

จงัหวดัชลบุรี

12.5000              -                    12.5000-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ/กระบวนการ

ในการจดัเก็บขอ้มลูสถติิอตุสาหกรรม

ไมซใ์นจงัหวดัชลบุรี

 ระบบ 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบ/กระบวนการฯ 

เป็นที่ยอมรบัจากผูใ้ชข้อ้มลูและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีที่เก่ียวขอ้ง

 รอ้ยละ 85 -                

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                    40.0000              40.0000          100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -                    40.0000              40.0000          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีง

เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

-                    40.0000              40.0000          100.00

กิจกรรม : พฒันาโครงขา่ยทางหลวง -                    40.0000              40.0000          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดค้ณุภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                

2. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร 15.9505              -                    15.9505-          -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

15.9505              -                    15.9505-          -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีง

เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

15.9505              -                    15.9505-          -100.00 

กิจกรรม : ผลติและพฒันาอาชีพกาํลงัคน

สูอุ่ตสาหกรรม S-Curve และ 

New S-Curve

15.9505              -                    15.9505-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ

อบรมที่ไดร้บัการพฒันาใหม้ทีกัษะ

ดา้นหอ้งเรียนเสมอืนจริงอย่างถกูตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ

 คน 120 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ

อบรมที่ไดร้บัการพฒันาใหม้ทีกัษะ

ดา้นงานบาํรุงรกัษาเครื่องยนต ์เรือ 

เจท็สกีและระบบไฟฟ้า

 คน 120 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ

อบรมที่ไดร้บัการพฒันาใหม้ศีกัยภาพ

แรงงานสาขาเฉพาะทาง AIRCRAFT

STRUCTURAL REPAIR

 คน 60 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ

อบรมที่ไดร้บัการพฒันาสมรรถนะ

ดา้นการตรวจและซอ่มบาํรุงรางรถไฟ

ความเร็วสูง ตามมาตรฐานสากล

 คน 120 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ

อบรมทีไ่ดร้บัการพฒันาใหม้ทีกัษะ

ดา้นการใหบ้ริการในโรงแรม และ

การจดับริการงานแมบ่า้นอย่างถกูตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ

 คน 120 -                

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม 4.5000                -                    4.5000-           -100.00 

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 4.5000                -                    4.5000-           -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีง

เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

4.5000                -                    4.5000-           -100.00 

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพและยกระดบั

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

4.5000                -                    4.5000-           -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME และ

ผูป้ระกอบการ ไดร้บัการพฒันา

ประสทิธภิาพในการประกอบธุรกิจ

 กิจการ/คน/

กลุม่

20/50/1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูท้ี่ไดร้บัการ

พฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่

รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

157.2282             -                    157.2282-        -100.00 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 38.8383              -                    38.8383-          -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีง

เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

38.8383              -                    38.8383-          -100.00 

กิจกรรม : พฒันาระบบสรา้งเสริมขดีความสามารถ

ของอุตสาหกรรมเพือ่

สนบัสนุนการพฒันาภาคตะวนัออก

เป็นฐานเศรษฐกิจช ัน้นาํของเอเชีย

38.8383              -                    38.8383-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูท้ี่ไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพ

 คน 100 -                

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบงั

110.3899             -                    110.3899-        -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระดบั

ภาค (ภาคตะวนัออก)

110.3899             -                    110.3899-        -100.00 

กิจกรรม : การพฒันาพื้นที่ภาคตะวนัออก 110.3899             -                    110.3899-        -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่

ดาํเนินการ

 โครงการ 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ทีไ่ดร้บัการ

พฒันาหรือยกระดบั

 พื้นที่ 1 -                

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ

8.0000                -                    8.0000-           -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 

(ภาคตะวนัออก)

8.0000                -                    8.0000-           -100.00 

กิจกรรม : ผลติและพฒันาบุคลากร

ดา้นวศิวกรรมยอ้นรอยของชิ้นสว่น

อุตสาหกรรมระบบขนสง่ทางราง

8.0000                -                    8.0000-           -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัเรียน 

นกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ในภาคอุตสาหกรรมไดร้บัองคค์วามรู ้

นวตักรรม สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

พฒันาหรือแกไ้ขปญัหาชุมชนทอ้งถิน่ 

สงัคม และอุตสาหกรรมของประเทศ

 คน 55 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาตน้แบบชิ้นสว่น

ระบบรางดว้ยวศิวกรรมยอ้นรอย

2 -                

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน 452.3585             204.9891             247.3694-        -54.68 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.4525                4.2047                0.2478-           -5.57 

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร 4.4525                4.2047                0.2478-           -5.57 

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดน

4.4525                4.2047                0.2478-           -5.57 

กิจกรรม : พฒันาด่านสนิคา้เกษตร 4.4525                4.2047                0.2478-           -5.57 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนด่านตรวจพชื

ที่ไดร้บัการพฒันา (ดา่นจนัทบุร)ี

 แห่ง 1 1 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 129.8480             117.7750             12.0730-          -9.30 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 80.0000              76.9000              3.1000-           -3.87 

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดนภาคตะวนัออกดา้นอุตสาหกรรม 

การคา้และการลงทุน

80.0000              -                    80.0000-          -100.00 

กิจกรรม : พฒันาเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พเิศษชายแดนอรญัประเทศ 

จงัหวดัสระแกว้ ใหเ้ป็นประตูและ

ศูนยก์ลางทางการคา้ การท่องเที่ยว 

และการลงทุน

80.0000              -                    80.0000-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดน

-                    76.9000              76.9000          100.00

กิจกรรม : พฒันาโครงขา่ยทางหลวง -                    76.9000              76.9000          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 49.8480              40.8750              8.9730-           -18.00 

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดนภาคตะวนัออกดา้นอุตสาหกรรม 

การคา้และการลงทุน

49.8480              -                    49.8480-          -100.00 

กิจกรรม : โครงขา่ยทางหลวงชนบท

สนบัสนุนการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดนภาคตะวนัออกดา้นอุตสาหกรรม

การคา้และการลงทุน

49.8480              -                    49.8480-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ปรบัปรุง

 รายการ 2 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงขา่ยทางหลวง

ชนบทสนบัสนุนการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดน

-                    40.8750              40.8750          100.00

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดน

-                    40.8750              40.8750          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ก่อสรา้งหรือปรบัปรุง

 รายการ 2 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเสน้ทางพื้น

ที่เศรษฐกิจชายแดนไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                
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กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ -                    29.5394              29.5394          100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ -                    8.3501                8.3501           100.00

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดน

-                    8.3501                8.3501           100.00

กิจกรรม : สง่เสริมตลาดการคา้ชายแดน

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก

-                    8.3501                8.3501           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายมมีลูค่าทางการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 15.0000 -                

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ -                    1.8750                1.8750           100.00

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดน

-                    1.8750                1.8750           100.00

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ

เพือ่ทาํการคา้กบัประเทศเพือ่นบา้น

-                    1.8750                1.8750           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการซื้อขาย

ที่เกิดจากการเจรจาจบัคู่ธุรกิจ 

(Business Matching)

 ลา้นบาท 2.0000 -                

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณี

และเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

-                    19.3143              19.3143          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดน

-                    19.3143              19.3143          100.00

กิจกรรม : พฒันาการลงทุนและการผลติ

เครื่องประดบัในพื้นที่ภาคตะวนัออก

-                    19.3143              19.3143          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เศรษฐกิจในจงัหวดั

ของภาคตะวนัออกมเีงนิสะพดัหมนุเวยีน

ในพื้นที่ มมีลูค่าทางเศรษฐกิจเพิม่ขึ้น

 ลา้นบาท 20.0000 -                

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข -                    14.9700              14.9700          100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข -                    14.9700              14.9700          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดน

-                    14.9700              14.9700          100.00

กิจกรรม : ยกระดบัพฒันาบริการดา้น

การแพทยร์องรบัการพฒันาพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดัสระแกว้

-                    14.9700              14.9700          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : หน่วยบริการ

สาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมายมรีะบบ

บริการการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานที่กาํหนด

 แห่ง 4 -                

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ 318.0580             38.5000              279.5580-        -87.90 

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค 318.0580             38.5000              279.5580-        -87.90 

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม 

เมอืงสาํคญั และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

64.5000              -                    64.5000-          -100.00 

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบ

ประปาอาคาร(ภาคตะวนัออก) รวมเงนิ 63

64.5000              -                    64.5000-          -100.00 
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โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดน

253.5580             38.5000              215.0580-        -84.82 

กิจกรรม : ค่ายา้ยแนวท่อทไีดร้บัผลกระทบ

จากการก่อสรา้ง (ภาคตะวนัออก)

253.5580             38.5000              215.0580-        -84.82 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บั

การยา้ยแนวท่อที่ไดร้บัผลกระทบ

จากการก่อสรา้ง (ภาคตะวนัออก)

2 -                

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

เมืองสาํคญั ของจงัหวดัใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่

351.7188             84.8340               266.8848-        -75.88 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                    25.0000              25.0000          100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -                    25.0000              25.0000          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

เมอืงสาํคญัของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

-                    25.0000              25.0000          100.00

กิจกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่พฒันา

สภาพแวดลอ้มเมอืงสาํคญัของจงัหวดั

ใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

-                    25.0000              25.0000          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ปรบัปรุง

 รายการ 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่

พฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืงสาํคญั

ของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 176.0636             -                    176.0636-        -100.00 

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ 176.0636             -                    176.0636-        -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม 

เมอืงสาํคญั และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

176.0636             -                    176.0636-        -100.00 

กิจกรรม : พฒันาโครงขา่ยความเชื่อมโยง

ดา้นการคมนาคมขนสง่ใหเ้อื้อประโยชน์

ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและเมอืง

ในอนาคต

176.0636             -                    176.0636-        -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการลงทุน

ภาครฐัและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวนัออก

เพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4 4 -                

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 21.1600              59.8340              38.6740          182.77

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 21.1600              59.8340              38.6740          182.77

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

เมอืงสาํคญัของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

21.1600              59.8340              38.6740          182.77

กิจกรรม : พฒันาระบบบริการการแพทย์

และสาธารณสุขฉุกเฉินกลุม่จงัหวดั

ภาคตะวนัออก ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

รองรบัการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว 

ภาคตะวนัออก

21.1600              59.8340              38.6740          182.77

ตวัชี้วดักิจกรรม : หน่วยบริการ

สาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวนัออก 

มรีะบบบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุขฉุกเฉินได ้

ตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด

 แห่ง 5 -                
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กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

39.0000              -                    39.0000-          -100.00 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 39.0000              -                    39.0000-          -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม 

เมอืงสาคญั และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก

39.0000              -                    39.0000-          -100.00 

กิจกรรม : พฒันาทกัษะผูเ้รียนใหม้ทีกัษะ

ดา้นภาษา การใชเ้ทคโนโลยดีว้ยการศึกษา

เชิงประสบการณ์

12.0000              -                    12.0000-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนหลกัสูตร

พฒันาดา้นภาษาและเทคโนโลยี

 หลกัสูตร 20 20 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูร่้วมโครงการได ้

รบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาและ

การใชเ้ทคโนโลย ีมศีกัยภาพตรงตาม

ความตอ้งการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 รอ้ยละ 80 -                

กิจกรรม : พฒันาสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก

15.0000              -                    15.0000-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโรงเรยีน

ตน้แบบจดัการศึกษา

 โรงเรียน 50 120 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : โรงเรียนตน้แบบ

มคีวามพรอ้มรองรบัการพฒันาพื้นที่

ภาคตะวนัออก

 รอ้ยละ 80 80 -                

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

12.0000              -                    12.0000-          -100.00 

กระทรวง : องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 115.4952             -                    115.4952-        -100.00 

หน่วยงาน : เทศบาลเมอืงศรีราชา ตาํบลศรีราชา อาํเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

63.2651              -                    63.2651-          -100.00 

โครงการ : โครงการสง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

ธรรมชาติ

63.2651              -                    63.2651-          -100.00 

กิจกรรม : กิจกรรมการพฒันาพื้นที่

ระดบั ภาคตะวนัออก

63.2651              -                    63.2651-          -100.00 

หน่วยงาน : เทศบาลเมอืงหนองปรือ 

ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบุรี

52.2301              -                    52.2301-          -100.00 

โครงการ : โครงการสง่เสริมและพฒันา

การท่องเที่ยวธรรมชาติ

52.2301              -                    52.2301-          -100.00 

กิจกรรม : กิจกรรมการพฒันาพื้นที่

ระดบัภาคตะวนัออก

52.2301              -                    52.2301-          -100.00 
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แนวทางการดําเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 89.5613               45.2016               44.3597-          -49.53 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2 -                 

ตวัชี้วดัที่ 2 : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร 

เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 3.5 -                 

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาการผลติ

และการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไม้

เมืองรอ้นแห่งเอเชีย

89.5613               38.7036               50.8577-          -56.79 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11.5458              27.5571              16.0113          138.68

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดนิ -                    17.6227              17.6227          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติและ

การคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนย์

ผลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

-                    17.6227              17.6227          100.00

กิจกรรม : สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี

เพือ่ลดตน้ทุนและเพิม่ผลผลติ

-                    12.2827              12.2827          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่

ทางการเกษตรไดร้บัการพฒันา 

ปรบัปรุง และฟ้ืนฟู

 ไร่ 1,400 -                

กิจกรรม : พฒันาฐานขอ้มลูและเพิม่

ประสทิธภิาพของปจัจยัพื้นฐาน

เพือ่การผลติ

-                    1.6800                1.6800           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่

ทางการเกษตรไดร้บัการฟ้ืนฟู

และปรบัปรุงดนิ

 แปลง 80 -                

กิจกรรม : พฒันาประสทิธภิาพการผลติ

ไมผ้ลไดคุ้ณภาพ

-                    3.6600                3.6600           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่

ทางการเกษตรไดร้บัการฟ้ืนฟู

และปรบัปรุงดนิใหเ้หมาะสมกบั

การผลติไมผ้ลไดคุ้ณภาพ

 ไร่ 800 -                

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมการเกษตร 11.5458              9.9344                1.6114-           -13.96 

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติ

และการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 

ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

11.5458              9.9344                1.6114-           -13.96 

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันาการ

ผลติไมผ้ลที่เป็นอตัลกัษณท์ีเ่หมาะสม

กบัศกัยภาพพื้นที่ของภาคตะวนัออก

11.5458              9.9344                1.6114-           -13.96 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดพ้ฒันา

คุณภาพสนิคา้เกษตรไมผ้ลที่เหมาะสม

กบัพื้นที่ภาคตะวนัออกอย่างนอ้ย 

1 ชนิด ที่มผีลผลติเพือ่การสง่ออกเพิม่ขึ้น

 ราย 270 270 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรสามารถ

นาํความรูท้ี่ไดร้บัมาประยุกตใ์ชก้บั

เทคโนโลยกีารผลติของตนเองเพือ่

พฒันาการผลติสนิคา้ไมผ้ลที่เหมาะสม

กบัพื้นที่คณุภาพดไีดร้บัมาตรฐาน GAP 

และสรา้งการเกิดมลูค่าเพิม่สูก่ระบวน

การรบัรองสนิคา้ GI

 รอ้ยละ 10 10 -                

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 3.0000                2.7466                0.2534-           -8.45 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 3.0000                2.7466                0.2534-           -8.45 

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติ

และการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 

ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

3.0000                -                    3.0000-           -100.00 

กิจกรรม : ขยายตลาดผลไมค้รบวงจร 3.0000                -                    3.0000-           -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 5.0000 -                

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติ

และการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 

ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

-                    2.7466                2.7466           100.00

กิจกรรม : ยกระดบัตลาดผลไม ้

ภาคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืง

รอ้นแห่งเอเชีย

-                    2.7466                2.7466           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายมมีลูค่าทางการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 5.0000 -                

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม 21.2248              -                    21.2248-          -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม

9.6248                -                    9.6248-           -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติ

สนิคา้ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

9.6248                -                    9.6248-           -100.00 

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันา

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่

ภาคตะวนัออก

9.6248                -                    9.6248-           -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑไ์ดร้บั

การพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 40 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บั

การพฒันา

 ราย 100 -                

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 11.6000              -                    11.6000-          -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติสนิคา้

ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

11.6000              -                    11.6000-          -100.00 

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพและการ

ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร

11.6000              -                    11.6000-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME และผูป้ระกอบ

การ ไดร้บัการพฒันาประสทิธภิาพ

ในการประกอบธุรกิจ

 กิจการ/คน/

กลุม่

18/140/1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูท้ีไ่ดร้บั

การพฒันามผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่

รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

53.7907              5.3999                48.3908-          -89.96 

หน่วยงาน : สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 1.2317                1.2317                -                0.00

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติ

สนิคา้ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

1.2317                1.2317                -                0.00

กิจกรรม : การพฒันาตน้แบบนวตักรรม

อาหารและสนิคา้เกษตร

1.2317                1.2317                -                0.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนวตักรรม/

เทคโนโลยกีารแปรรูปผลผลติทาง

การเกษตร

 เรื่อง 2 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนตน้แบบ

ผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปจากผลผลติ

ทางการเกษตร และสนิคา้เกษตร

 ตน้แบบ 10 10 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตร

ที่ไดร้บัการพฒันาสูผู่ป้ระกอบการ

 คน 2,000 -                

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 35.0000              -                    35.0000-          -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติสนิคา้

ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

35.0000              -                    35.0000-          -100.00 

กิจกรรม : ขยายผลศูนยท์ดสอบสนิคา้

เกษตรและอาหารสูก่ารวจิยัและพฒันา

นวตักรรมสนิคา้เกษตรและอาหารชี้นาํ

ภาคตะวนัออก

35.0000              -                    35.0000-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มศูีนยย์กระดบั

คณุภาพอาหารปลอดภยัมาตรฐานสากล (codex) 

ใน supply chain ใหเ้กิด 

Value chain ในยุคแขง่ขนัแบบ

ไรข้ดีจาํกดั

 ศูนย์ 1 -                

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์

แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

2.0291                4.1682                2.1391           105.42

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติและ

การคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนย์

ผลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

2.0291                2.0290                0.0001-           -0.00 

กิจกรรม : การลดใชส้ารเคมดีว้ยการ

ควบคุมแมลงวนัผลไมด้ว้ยเทคนิค

แมลงวนัเป็นหมนัในพื้นที่ผลติผลไม ้

สง่ออก (ภาคตะวนัออก)

2.0291                2.0290                0.0001-           -0.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ลดความเสยีหาย

ของผลผลติต่อไร่ของเกษตรกรได ้

 รอ้ยละ 30 -                

310



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติและ

การคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนย์

ผลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

-                    2.1392                2.1392           100.00

กิจกรรม : โครงการการลดใชส้ารเคมี

ดว้ยการควบคุมแมลงวนัผลไมด้ว้ยเทคนิค

แมลงวนัเป็นหมนัในพื้นที่ผลติผลไมส้ง่ออก

(เฟสการยกระดบัเพือ่การสง่ออก)

-                    2.1392                2.1392           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ลดความเสยีหาย

ของผลผลติต่อไร่ของเกษตรกรได ้

 รอ้ยละ 40 -                

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ

15.5299              -                    15.5299-          -100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติสนิคา้

ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

15.5299              -                    15.5299-          -100.00 

กิจกรรม : ยกระดบัแปลงใหญ่ผูป้ระกอบ

การสตัวน์ํา้ดว้ยระบบติดตามแจง้เตือน

สภาพบ่อเพาะเลี้ยงท ัง้ทางกายภาพ เคม ี

และชีวภาพ

15.5299              -                    15.5299-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบ

การในห่วงโซค่ณุค่าในภาคตะวนัออก

ที่นาํเทคโนโลยไีปใช ้

 ราย 12 -                

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ -                    3.0000                3.0000           100.00

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

-                    3.0000                3.0000           100.00

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติ

และการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 

ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

-                    3.0000                3.0000           100.00

กิจกรรม : การวจิยัและพฒันาสูตร

การแปรรูปผลไมใ้หม้คีวามหลากหลายตอบสนอง

ผูบ้ริโภค

-                    3.0000                3.0000           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผลติภณัฑ์

ที่ไดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 5 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงการวจิยัและ

พฒันาที่ดาํเนินการเป็นไปตามแผน

 รอ้ยละ 85 -                

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ที่มีศกัยภาพ

ดา้นประมงและเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าบรเิวณชายฝัง่อา่วไทย

-                    5.0000                5.0000           100.00

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ -                    5.0000                5.0000           100.00

หน่วยงาน : องคก์ารตลาด -                    5.0000                5.0000           100.00

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ที่มศีกัยภาพ

ดา้นประมงและเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้บริเวณ

ชายฝัง่อ่าวไทย

-                    5.0000                5.0000           100.00

กิจกรรม : พฒันาตลาดสาขา

ขององคก์ารตลาด

-                    5.0000                5.0000           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาตลาดสาขา

ขององคก์ารตลาด

 แห่ง 1 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงปศุสตัวส์ตัว ์

ใหม้ีคุณภาพและไดม้าตรฐานปลอดภยั สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการ ของผูบ้รโิภค

-                    1.4980                1.4980           100.00

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ -                    1.4980                1.4980           100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ -                    1.4980                1.4980           100.00

โครงการ : โครงการสง่เสริมการเลี้ยง

ปศุสตัวใ์หม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน

ปลอดภยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค

-                    1.4980                1.4980           100.00

กิจกรรม : สง่เสริมการบริโภคสนิคา้

ปศุสตัว ์และสนิคา้เกษตรที่มคีณุภาพ

และไดม้าตรฐานปลอดภยัสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

-                    1.4980                1.4980           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายมมีลูค่าทางการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 5.0000 -                

แนวทางการดําเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยว

และการบรกิาร

497.4534             857.2505             359.7971        72.33

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 1 -                 

ตวัชี้วดัที่ 2 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยว เพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 20 -                 

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

497.4534             540.8155             43.3621          8.72

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 215.0000             291.1000             76.1000          35.40

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 215.0000             221.8000             6.8000           3.16

โครงการ : โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยว

เชิงนเิวศน ์ศาสนา วฒันธรรม 

และอารยธรรม

215.0000             -                    215.0000-        -100.00 

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูและปรบัปรุงการ

พฒันาการท่องเที่ยวในจงัหวดันครนายก

 ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี และตราด 

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชิงนเิวศ เชิงเกษตร 

เชิงสุขภาพ

215.0000             -                    215.0000-        -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 2 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

-                    221.8000             221.8000        100.00

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่่ยว

-                    221.8000             221.8000        100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 4 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -                    69.3000              69.3000          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

-                    69.3000              69.3000          100.00

กิจกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่พฒันาการ

ทอ่งเที่ยวของภาคตะวนัออก

-                    69.3000              69.3000          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ปรบัปรุง

 รายการ 3 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่

พฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

35.5159              7.0537                28.4622-          -80.14 

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า 35.5159              7.0537                28.4622-          -80.14 

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาค

ตะวนัออก

35.5159              7.0537                28.4622-          -80.14 

กิจกรรม : ทอ่งเที่ยวตามแหลง่ธรรมชาติ 

(ภาคตะวนัออก)

35.5159              1.3250                34.1909-          -96.27 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์

 แห่ง 5 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนและ

ผูป้ระกอบการมรีายไดจ้ากการให ้

บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10 10 -                

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวดา้นสตัวป่์าภาค

ตะวนัออก

-                    5.7287                5.7287           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพแหลง่

ทอ่งเทีย่วดา้นสตัวป่์า

 แห่ง 3 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน และผูป้ระกอบการ

ในพื้นที่มรีายได ้

จากการใหบ้ริการดา้นการท่องเที่ยว

เชิงอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10 10 -                

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ

และสงัคม

-                    12.0000              12.0000          100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั -                    12.0000              12.0000          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

-                    12.0000              12.0000          100.00

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะ

น่าอยู่ดา้นการท่องเที่ยวและชุมชน

ปลอดภยั กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก

-                    12.0000              12.0000          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนการประยุกต์

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของ SME 

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 ราย 40 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 13.4200              7.6000                5.8200-           -43.37 

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 13.4200              7.6000                5.8200-           -43.37 

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

13.4200              7.6000                5.8200-           -43.37 

กิจกรรม : พฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

13.4200              7.6000                5.8200-           -43.37 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ทีไ่ดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่พฒันา

การท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก

 แห่ง 1 2 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่

ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและได ้

มาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100 -                

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม 19.8389              11.0000              8.8389-           -44.55 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 5.9389                4.0000                1.9389-           -32.65 

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

5.9389                4.0000                1.9389-           -32.65 

กิจกรรม : พฒันาและยกระดบัการ

ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม (ภาคตะวนัออก)

5.9389                4.0000                1.9389-           -32.65 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชุมชนที่เขา้ร่วม

กิจกรรมมรีายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น

 ชุมชน 11 8 -                

หน่วยงาน : กรมศิลปากร 13.9000              7.0000                6.9000-           -49.64 

โครงการ : โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยว

เชิงนเิวศน ์ศาสนา วฒันธรรม 

และอารยธรรม

13.9000              7.0000                6.9000-           -49.64 

กิจกรรม : พฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก

13.9000              7.0000                6.9000-           -49.64 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ศิลป

วฒันธรรมที่ไดร้บัการพฒันาเพือ่เพิม่

ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ของกลุม่ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

ภาคตะวนัออก

 แห่ง 3 2 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : แหลง่ศิลป

วฒันธรรมไดร้บัการพฒันาตาม

มาตรฐานและหลกัวชิาการ

 รอ้ยละ 100 100 -                

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 24.9843              34.1418              9.1575           36.65

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

24.9843              34.1418              9.1575           36.65

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

24.9843              34.1418              9.1575           36.65

กิจกรรม : พฒันาการแพทยแ์ผนไทย

และสมนุไพร ภาคตะวนัออก

24.9843              34.1418              9.1575           36.65

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเมอืงสมนุไพร

ตน้แบบ (Herbal City) ในพื้นที่

ภาคตะวนัออก ไดต้ามเกณฑ์

มาตรกาํหนด

 แห่ง 1 1 -                

314



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ 93.0000              177.9200             84.9200          91.31

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค 93.0000              177.9200             84.9200          91.31

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

93.0000              177.9200             84.9200          91.31

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 

(ภาคตะวนัออก)

93.0000              90.4000              2.6000-           -2.80 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บั

การก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย

 แห่ง 1 1 -                

กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ 

(ภาคตะวนัออก)

-                    87.5200              87.5200          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บั

การวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้

 แห่ง 3 -                

กระทรวง : องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 95.6943              -                    95.6943-          -100.00 

หน่วยงาน : เทศบาลเมอืงสตัหบี ตาํบลสตัหบี 

อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี

27.0000              -                    27.0000-          -100.00 

โครงการ : โครงการสง่เสริมและพฒันา

การท่องเที่ยวธรรมชาติ

27.0000              -                    27.0000-          -100.00 

กิจกรรม : กิจกรรมการพฒันาพื้นที่

ระดบัภาคตะวนัออก

27.0000              -                    27.0000-          -100.00 

หน่วยงาน : เทศบาลเมอืงวงันํา้เยน็ 

ตาํบลวงันํา้เยน็ อาํเภอวงันํา้เยน็

จงัหวดัสระแกว้

68.6943              -                    68.6943-          -100.00 

โครงการ : โครงการสง่เสริมและพฒันา

การท่องเที่ยวธรรมชาติ

68.6943              -                    68.6943-          -100.00 

กิจกรรม : กิจกรรมการพฒันาพื้นที่

ระดบัภาคตะวนัออก

68.6943              -                    68.6943-          -100.00 

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว

ชายทะเลนานาชาติในจงัหวดัชลบุร-ีระยอง

-                    217.6150             217.6150        100.00

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                    153.0000             153.0000        100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -                    110.0000             110.0000        100.00

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว

ชายทะเลนานาชาติในจงัหวดัชลบุรี-ระยอง

-                    110.0000             110.0000        100.00

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

-                    110.0000             110.0000        100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงทางและสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 3 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -                    43.0000              43.0000          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว

ชายทะเลนานาชาติในจงัหวดัชลบุรี-ระยอง

-                    43.0000              43.0000          100.00

กิจกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่พฒันาแหลง่

ทอ่งเที่ยวชายทะเลนานาชาติใน

จงัหวดัชลบุรี-ระยอง

-                    43.0000              43.0000          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ปรบัปรุง

 รายการ 2 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วชายทะเล

นานาชาติในจงัหวดัชลบุรี-ระยอง

ไดค้ณุภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย -                    64.6150              64.6150          100.00

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง -                    64.6150              64.6150          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวชายทะเล

นานาชาติในจงัหวดัชลบุรี-ระยอง

-                    64.6150              64.6150          100.00

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวชายทะเล

นานาชาติ

-                    64.6150              64.6150          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ทีไ่ดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่พฒันา

แหลง่ท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ

 แห่ง 0 4 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและได ้

มาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 0 100 -                

กลุ่มโครงการ : พฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

กรณี เสน้ทางท่องเที่ยวสายสุขภาพปราจนีบุรี

-                    98.8200               98.8200          100.00

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                    80.0000              80.0000          100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -                    80.0000              80.0000          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

กรณีเสน้ทางท่องเที่ยวสายสุขภาพปราจนีบุรี

-                    80.0000              80.0000          100.00

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

-                    80.0000              80.0000          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดค้ณุภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข -                    18.8200              18.8200          100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

-                    18.8200              18.8200          100.00

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 

กรณีเสน้ทางท่องเที่ยวสายสุขภาพปราจนีบุรี

-                    18.8200              18.8200          100.00

กิจกรรม : พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

ครบวงจร กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2

-                    18.8200              18.8200          100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : หน่วยบริการ

สาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวนัออก 

มรีะบบบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ฉุกเฉินไดต้ามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด

 แห่ง 1 -                

แนวทางการดําเนินงาน : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

852.7977             1,015.5437           162.7460        19.08

ตวัชี้วดัที่ 1 : ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1 -                 

ตวัชี้วดัที่ 2 : สดัสว่นพื้นที่ป่าไม ้เพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 29

ของพื้นที่ภาค

 รอ้ยละ 29 -                 

ตวัชี้วดัที่ 3 : คุณภาพอากาศภาคตะวนัออก 

(ปริมาณกา๊ซโอโซน) ไมเ่กินค่ามาตรฐาน (เฉลีย่ 1 ชม.

 สูงสุด 100 pps)

 1 ชัว่โมง/pps 100 -                 

ตวัชี้วดัที่ 4 : จาํนวนแหลง่นํา้ของภาคตะวนัออกที่มี

คุณภาพในเกณฑด์ ี4 แหลง่

 แหลง่ 4 -                 

ตวัชี้วดัที่ 5 : สดัสว่นปริมาณขยะมลูฝอยที่ถกูกาํจดั

อย่างถกูตอ้งและนาํกลบัมาใชใ้หมข่องภาคตะวนัออก 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

 รอ้ยละ 90 -                 

กลุ่มโครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

852.7977             1,015.5437           162.7460        19.08

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 685.3919             791.6040             106.2121        15.50

หน่วยงาน : กรมชลประทาน 685.3919             791.6040             106.2121        15.50

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและ

พฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

685.3919             791.6040             106.2121        15.50

กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษท์รพัยากร

ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก

685.3919             791.6040             106.2121        15.50

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่

ชลประทานเพิม่ขึ้น

 ไร่ 15610 1000 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตร

เก็บกกัที่เพิม่ขึ้น

 ลา้น ลบ.ม. 1.3 1.5 -                

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

76.3614              105.8599             29.4985          38.63

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 36.7725              18.4000              18.3725-          -49.96 

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

36.7725              18.4000              18.3725-          -49.96 

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่

(ภาคตะวนัออก)

36.0000              18.4000              17.6000-          -48.89 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การกดัเซาะชายฝัง่ในพื้นที่หาดโคลน

 พื้นที่ 1 3 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

กิจกรรม : เสริมสรา้งความสมบูรณ์

ของทรพัยากรและระบบนิเวศป่าชายเลน 

เพือ่พฒันาฐานการสรา้งรายไดแ้ละ

สนบัสนุนบริการการท่องเที่ยว 

(ภาคตะวนัออก)

0.7725                -                    0.7725-           -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในทอ้งถิน่

มคีวามรูเ้เละทกัษะในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู

เเละดูเเลรกัษาทรพัยากรป่าชายเลน

เพือ่ร่วมเป็น อาสาสมคัรพทิกัษ์

ทรพัยากรป่าชายเลนเพิม่ขึ้น

 คน 700 -                

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า 15.1219              66.1329              51.0110          337.33

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

15.1219              66.1329              51.0110          337.33

กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ 

(ภาคตะวนัออก)

13.0790              14.2544              1.1754           8.99

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไดร้บัการ

ปลูกฟ้ืนฟูเพิม่ขึ้น

 ไร่ 1,450 100 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไดร้บั

การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูมอีตัราการ

รอดตายอยู่ในเกณฑท์ี่กาํหนด

 รอ้ยละ 80 -                

กิจกรรม : สรา้งเครือขา่ยราษฎรพทิกัษป่์า 

(ภาคตะวนัออก)

-                    0.8146                0.8146           100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : มเียาวชนเพือ่

การอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้(ยชป.) 

ผ่านการฝึกอบรม

 รุ่น 2 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : มเีครือขา่ยการอนุรกัษ์

พรรณพชืเฉพาะถิน่

 เครือขา่ย 10 -                

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้

ระหวา่งคนกบัสตัวป่์า (ภาคตะวนัออก)

2.0429                51.0639              49.0210          2399.58

ตวัชี้วดักิจกรรม : ลดความขดัแยง้

ของคนกบัสตัวป่์าในพื้นที่ที่มปีญัหา 

อย่างนอ้ย

 แห่ง 1 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงทุ่งหญา้

สาํหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า

 ไร่ 1,200 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงแหลง่นํา้

สาํหรบัสตัวป่์า

 แหลง่ 15 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้ 24.4670              21.3270              3.1400-           -12.83 

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

24.4670              21.3270              3.1400-           -12.83 

กิจกรรม : ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไม ้

ภาคตะวนัออก

3.2558                13.3500              10.0942          310.04

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือขา่ย

ความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่า

มสีว่นร่วมในการป้องกนัและ

ควบคุมไฟป่า

 หมูบ่า้น 30 60 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือขา่ยความ

ร่วมมอืในการควบคุมไฟป่ามสีว่นร่วม

ในการเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 80 80 -                

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม ้

ภาคตะวนัออก

12.2496              1.0570                11.1926-          -91.37 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จดัทาํแนวกนัไฟ

ในพื้นที่ฟ้ืนฟูป่า

 กิโลเมตร 50 50 -                

กิจกรรม : อนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

อย่างมสีว่นร่วมภาคตะวนัออก

8.9616                6.9200                2.0416-           -22.78 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในชุมชน

ไดร้บัการสง่เสริมใหม้สีว่นร่วม

ในการบริหารจดัการป่าชุมชน

 ป่าชุมชน 10 50 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือขา่ยราษฎร

อาสาสมคัรพทิกัษป่์า (รสทป.) 

ที่ไดร้บัการสนบัสนุนเพิม่ขึ้น

 เครือขา่ย 9 9 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของการ

มสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหาร

จดัการป่าชุมชน

 รอ้ยละ 80 80 -                

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 91.0444              118.0798             27.0354          29.69

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 36.0976              118.0798             81.9822          227.11

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู

และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

36.0976              118.0798             81.9822          227.11

กิจกรรม : อนุรกัษฟ้ื์นฟูและพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

36.0976              118.0798             81.9822          227.11

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ทีไ่ดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน อนุรกัษ ์

ฟ้ืนฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

 แห่ง 6 6 -                

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและได ้

มาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100 -                
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน

กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ 54.9468              -                    54.9468-          -100.00 

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

54.9468              -                    54.9468-          -100.00 

กิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุงกระบวน

การรวบรวม ขนยา้ย และกาํจดัขยะ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ

54.9468              -                    54.9468-          -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : สดัสว่นปริมาณขยะ

มลูฝอยที่ถกูกาํจดัอย่างถกูตอ้งและ

นาํกลบัมาใชใ้หม่

 รอ้ยละ 75 -                

-                
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บาท

บาท

- 40.0000 -             - -              

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

1.1 กรมทางหลวง            40.0000

- โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิ

พเิศษภาคตะวนัออก

           40.0000

- พฒันาโครงข่ายทางหลวง            40.0000

1. กระทรวงคมนาคม            40.0000

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 40.0000            

3. รายละเอยีดงบประมาณ จําแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 1.1.1 เพ่มิศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

กล่มุโครงการท่ี 1 โครงการพฒันาพ้นืท่รีะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 40,000,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ยกระดบัการพฒันากลุม่อุตสาหกรรมในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกใหเ้ป็นกลุม่อุตสาหกรรม

สาํหรบักิจกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งใหม้ปีระสทิธิภาพ

ทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล รวมท ัง้ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา และอาํนวยความสะดวก เพือ่ดงึดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง

(3) ระยะเวลา

 1 ปี ( ปี 2564 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 40,000,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

40,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 40,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 40,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ทางต่างระดบัครี ี- พทัยา 

และทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดบัครี ี- พทัยา 

จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 40,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : พฒันาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : พฒันาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการลงทนุภาครฐัและเอกชนเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ 300,000 ลา้นบาท

ตวัชี้วดั : อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของ กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 6.3
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บาท

บาท

258.0105         204.9891      25.0000        -           -              

           4.4525          4.2047              -               -                 -   

           4.4525          4.2047              -               -                 -   

           4.4525          4.2047              -               -                 -   

           4.4525          4.2047              -               -                 -   

                -         117.7750              -               -                 -   

                -          76.9000              -               -                 -   

                -          76.9000              -               -                 -   

                -          76.9000              -               -                 -   

                -          40.8750              -               -                 -   

                -          40.8750              -               -                 -   

                -          40.8750              -               -                 -   

                -          29.5394        25.0000             -                 -   

                -            8.3501              -               -                 -   

                -            8.3501              -               -                 -   

                -            8.3501              -               -                 -   

                -            1.8750              -               -                 -   

                -            1.8750              -               -                 -   

                -            1.8750              -               -                 -    - พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการเพือ่

ทาํการคา้กบัประเทศเพือ่นบา้น

             1.8750

 - ส่งเสริมตลาดการคา้ชายแดนกลุม่จงัหวดั

ภาคตะวนัออก

             8.3501

3.2 กรมการคา้ต่างประเทศ              1.8750

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน              1.8750

3. กระทรวงพาณิชย์            54.5394

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              8.3501

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน              8.3501

2.2 กรมทางหลวงชนบท            40.8750

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน            40.8750

 - พฒันาเสน้ทางพื้นทีเ่ศรษฐกิจชายแดน            40.8750

2.1 กรมทางหลวง            76.9000

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน            76.9000

 - พฒันาโครงข่ายทางหลวง            76.9000

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน              8.6572

 - พฒันาด่านสนิคา้เกษตร (ด่านจนัทบรุ)ี              8.6572

2. กระทรวงคมนาคม           117.7750

รวมทัง้สิ้น 487.9996          

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              8.6572

1.1 กรมวชิาการเกษตร              8.6572

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน 204,989,100

(1) วตัถปุระสงค์

                      เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นคมนาคม รองรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพือ่สนบัสนุนการเป็นประตู

                      เชื่อมโยงการคา้ชายแดน

(2) สถานที่ดาํเนินการ

                      จงัหวดัจนัทบรุี จงัหวดัตราด จงัหวดัสระแกว้

(3) ระยะเวลา

                      3 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2565 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 487,999,600
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หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

                -          19.3143        25.0000             -                 -   

                -          19.3143        25.0000             -                 -   

                -          19.3143        25.0000             -                 -   

                -          14.9700              -               -                 -   

                -          14.9700              -               -                 -   

                -          14.9700              -               -                 -   

                -          14.9700              -               -                 -   

        253.5580        38.5000              -               -                 -   

        253.5580        38.5000              -               -                 -   

        253.5580        38.5000              -               -                 -   

        253.5580        38.5000              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

5.1 การประปาส่วนภมูภิาค           292.0580

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน           292.0580

 - ค่ายา้ยแนวท่อทไีดร้บัผลกระทบจาก

การก่อสรา้ง (ภาคตะวนัออก)

          292.0580

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน            14.9700

 - ยกระดบัพฒันาบริการดา้นการแพทย์

รองรบัการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ 

           14.9700

5. รฐัวสิาหกจิ           292.0580

 - พฒันาการลงทนุและการผลติ

เครื่องประดบัในพื้นทีภ่าคตะวนัออก

           44.3143

4. กระทรวงสาธารณสุข            14.9700

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข            14.9700

3.3 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณี            44.3143

 - โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน            44.3143
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

4,204,700              บาท

1. งบลงทนุ 4,204,700              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 4,204,700              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,204,700              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,204,700              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 4,204,700              บาท

76,900,000             บาท

1. งบลงทนุ 76,900,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 76,900,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 76,900,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 76,900,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่นํา้เวฬ ุ- เขาสมงิ จ.ตราด 1 แห่ง 76,900,000             บาท

40,875,000             บาท

1. งบลงทนุ 40,875,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 40,875,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,875,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,200,000             บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายบายพาสด่านผ่านแดนถาวรบา้นแหลม - 

จดุผ่อนปรนบา้นบงึชนงัลา่ง ต.เทพนมิติ อ.โป่งนํา้รอ้น จ.จนัทบรุ ี

3.800 กม. 18,200,000             บาท

1.1.1.2 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 22,675,000             บาท

(1) งานบาํรงุถนนสาย สก.3016 แยก ทล.317 -บา้นทุ่งกบนิทร ์

อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 1 แห่ง 22,675,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมวชิาการเกษตร

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้ชายแดน เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 15

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
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8,350,100              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,350,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิตลาดการคา้ชายแดนกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 8,350,100              บาท

1,875,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,875,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิการคา้ชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น 

มหกรรมการคา้ชายแดนไทย-กมัพชูา 1,875,000              บาท

19,314,300             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,314,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,314,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 19,314,300             บาท

14,970,000             บาท

1. งบลงทนุ 14,970,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 14,970,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 14,970,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 14,970,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,650,000              บาท

รวม 19 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(2) เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง 

ระดบัความคมชดัสูง 3 หวัตรวจ โรงพยาบาลอรญัประเทศ 

ตาํบลอรญัประเทศ อาํเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(3) เครือ่งช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคนืชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลอรญัประเทศ ตาํบลอรญัประเทศ 

อาํเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 1 เครือ่ง 1,000,000              บาท

(4) เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 2 หวัตรวจ 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสระแกว้ ตาํบลสระแกว้ อาํเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ 1 เครือ่ง 1,820,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
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38,500,000             บาท

1. งบลงทนุ 38,500,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 38,500,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 38,500,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 38,500,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,500,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) งานวางท่อเสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้ตาํบลโป่งนํา้รอ้น อาํเภอโป่งนํา้รอ้น 

จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 35,000,000             บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค
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บาท

บาท

21.1600          84.8340       -             -           -              

                -          25.0000              -               -                 -   

                -          25.0000              -               -                 -   

                -          25.0000              -               -                 -   

                -          25.0000              -               -                 -   

          21.1600        59.8340              -               -                 -   

          21.1600        59.8340              -               -                 -   

          21.1600        59.8340              -               -                 -   

          21.1600        59.8340              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

2. กระทรวงสาธารณสุข            80.9940

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข            80.9940

 - โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืง

สาํคญัของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

           80.9940

 - พฒันาระบบบริการการแพทย์

และสาธารณสุขฉุกเฉินกลุม่จงัหวดั

ภาคตะวนัออก ใหม้ปีระสทิธิภาพ 

รองรบัการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

ภาคตะวนัออก

           80.9940

           25.0000

 - โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืง

สาํคญัของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

           25.0000

 - ปรบัปรุงทางเพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้ม

เมอืงสาํคญัของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

           25.0000

1.1 กรมทางหลวงชนบท            25.0000

รวมทัง้สิ้น 105.9940          

1. กระทรวงคมนาคม

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 105,994,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

                      จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้

(3) ระยะเวลา

                      2 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2564 )

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืงสาํคญั ของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 84,834,000

(1) วตัถปุระสงค์

                      เพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืงสาํคญัของภาคใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และสงัคมอย่างสมดุล

(2) สถานที่ดาํเนินการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

25,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 25,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 25,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 25,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัในพื้นที ่อาํเภอพนสันคิม,

เกาะจนัทร,์ บอ่ทอง, หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท

59,834,000             บาท

1. งบลงทนุ 59,834,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 59,834,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 59,834,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 52,280,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,650,000              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 38 หน่วย)

(2) ชดุเครือ่งมอืผ่าตดัส่องกลอ้ง (Endospine All Set) โรงพยาบาลระยอง

ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครือ่ง 8,500,000              บาท

(3) ชดุกลอ้งส่องตรวจอลัตรา้ซาวดป์อด โรงพยาบาลระยอง ตาํบลท่าประดู่

อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครือ่ง 6,000,000              บาท

(4) เครือ่งมอืสาํหรบัหอ้งปฏบิตักิารอณูชวีโมเลกลุ โรงพยาบาลระยอง

ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครือ่ง 5,000,000              บาท

(5) เครือ่งผ่าตดันํา้วุน้ลูกตา โรงพยาบาลสนามชยัเขต ตาํบลคูย้ายหมี

อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 เครือ่ง 2,580,000              บาท

(6) เครือ่งตรวจวเิคราะหแ์ยกชัน้ส่วนหลงัของดวงตาชนดิความละเอยีดสูง

โรงพยาบาลสนามชยัเขต ตาํบลคูย้ายหม ีอาํเภอสนามชยัเขต 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 เครือ่ง 3,850,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของ กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 6.3

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมืองสาํคญั ของจงัหวดัใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมืองสาํคญัของจงัหวดัใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่

ตวัชี้วดั : มลูค่าการลงทนุภาครฐัและเอกชนเพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ 300,000 ลา้นบาท
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(7) เครือ่งตรวจลานสายตาดจิติอล โรงพยาบาลสนามชยัเขต 

ตาํบลคูย้ายหม ีอาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 เครือ่ง 2,000,000              บาท

(8) เครือ่งวดัเลนสด์ว้ยแสงเลเซอรพ์รอ้มตรวจวเิคราะหจ์อประสาทตา

โรงพยาบาลสนามชยัเขต ตาํบลคูย้ายหม ีอาํเภอสนามชยัเขต 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(9) เครือ่งรกัษาโรคจอประสาทตาดว้ยลาํแสงเลเซอรส์เีขยีว 

โรงพยาบาลสนามชยัเขต ตาํบลคูย้ายหม ีอาํเภอสนามชยัเขต 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 เครือ่ง 2,000,000              บาท

(10) โคมไฟผ่าตดั โคมคู่ ไม่นอ้ยกวา่ 140,000 ลกัส ์

โรงพยาบาลสนามชยัเขต ตาํบลคูย้ายหม ีอาํเภอสนามชยัเขต

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(11) เตยีงผ่าตดั โรงพยาบาลสนามชยัเขต ตาํบลคูย้ายหม ี

อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 เตยีง 1,000,000              บาท

(12) เครือ่งตรวจอวยัวะภายใน กลา้มเนื้อ เสน้เลอืดและเสน้ประสาท

ดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนดิหิ้วถอื โรงพยาบาลชลบรุ ีตาํบลบา้นสวน

อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 เครือ่ง 1,800,000              บาท

(13) เครือ่งไตเทยีมแบบประสทิธภิาพสูง โรงพยาบาลชลบรุ ี

ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี2 เครือ่ง 2,400,000              บาท

(14) ชดุแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นภาพดจิติอล ขนาด 17x17 นิ้ว

โรงพยาบาลชลบรุ ีตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 4,000,000              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 7,554,000              บาท

(1) รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี พรอ้มระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

ทางไกลและเครือ่งมอืตรวจหวัใจ สมอง และเครือ่งพยุงชพีช ัน้สูง

โรงพยาบาลบา้นบงึ ตาํบลบา้นบงึ อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 5,180,000              บาท

(2) รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพีขนาดเลก็

(ประเภทขบัเคลือ่น 4 ลอ้)  โรงพยาบาลเกาะจนัทร ์ตาํบลเกาะจนัทร์

อาํเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 2,374,000              บาท
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บาท

บาท

14.8066          38.7036       26.8316        -              

          11.5458        27.5571        22.5999             -                 -   

                -          17.6227              -               -                 -   

                -          17.6227              -               -                 -   

                -          12.2827              -               -                 -   

                -            1.6800              -               -                 -   

                -            3.6600              -               -                 -   

          11.5458          9.9344        22.5999             -                 -   

          11.5458          9.9344        22.5999             -                 -   

          11.5458          9.9344        22.5999             -                 -   

80.3418           รวมทัง้สิ้น

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            61.7028

1.1 กรมพฒันาที่ดนิ            17.6227

 - โครงการพฒันาการผลติและการคา้

ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไม ้

เมอืงรอ้นแห่งเอเชีย

           17.6227

 - ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ลดตน้ทนุและ

เพิม่ผลผลติ

           12.2827

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 80,341,800

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

                      4 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2566 )

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไม ้

                   เมอืงรอ้นแห่งเอเชีย

38,703,600

(1) วตัถปุระสงค์

                      เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการผลติและการคา้ผลไมแ้ละสนิคา้เกษตรใหเ้ป็นมาตรฐาน การผลติและการจาํหน่ายเพือ่การส่งออก

(2) สถานที่ดาํเนินการ

                      จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุี จงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้

(3) ระยะเวลา

 - พฒันาฐานขอ้มลูและเพิม่ประสทิธิภาพ

ของปจัจยัพื้นฐานเพือ่การผลติ

            1.6800

 - พฒันาประสทิธิภาพการผลติไมผ้ลได ้

คุณภาพ

            3.6600

1.2 กรมส่งเสรมิการเกษตร            44.0801

 - โครงการพฒันาการผลติและการคา้

ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไม ้

เมอืงรอ้นแห่งเอเชีย

           44.0801

 - ส่งเสริมและพฒันาการผลติไมผ้ล

ทีเ่ป็นอตัลกัษณท์ีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาคตะวนัออก

           44.0801
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หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

                -            2.7466              -               -                 -   

                -            2.7466              -               -                 -   

                -            2.7466              -               -                 -   

                -            2.7466              -               -                 -   

           3.2608          5.3999          1.2317             -                 -   

           1.2317          1.2317          1.2317             -                 -   

           1.2317          1.2317          1.2317             -                 -   

           1.2317          1.2317          1.2317             -                 -   

           2.0291          4.1682              -               -                 -   

           2.0291          4.1682              -               -                 -   

           2.0291          2.0290              -               -                 -   

                -            2.1392              -               -                 -   

                -            3.0000          3.0000               -   

                -            3.0000          3.0000               -   

                -            3.0000          3.0000               -   

                -            3.0000          3.0000               -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

4.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี             6.0000

 - โครงการพฒันาการผลติและการคา้

ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไม ้

เมอืงรอ้นแห่งเอเชีย

            6.0000

 - การวจิยัและพฒันาสูตรการแปรรูปผลไม ้

ใหม้คีวามหลากหลายตอบสนองผูบ้ริโภค

            6.0000

 - การลดใชส้ารเคมดีว้ยการควบคุม

แมลงวนัผลไมด้ว้ยเทคนิคแมลงวนั

เป็นหมนัในพื้นทีผ่ลติผลไมส้่งออก 

(ภาคตะวนัออก)

            4.0581

 - โครงการการลดใชส้ารเคมดีว้ย

การควบคุมแมลงวนัผลไมด้ว้ยเทคนิค

แมลงวนัเป็นหมนัในพื้นทีผ่ลติผลไม ้

ส่งออก(เฟสการยกระดบัเพือ่การส่งออก)

            2.1392

4. รฐัวสิาหกจิ             6.0000

 - การพฒันาตน้แบบนวตักรรมอาหาร

และสนิคา้เกษตร

            3.6951

3.2 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

            6.1973

 - โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไม ้

ภาคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้น

แห่งเอเชีย

            6.1973

3.1 สถาบนัวทิยาลยัชุมชน             3.6951

 - โครงการพฒันาการผลติสนิคา้

ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก

            3.6951

3. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

            9.8924

2. กระทรวงพาณิชย์             2.7466

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             2.7466

 - โครงการพฒันาการผลติและการคา้

ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไม ้

เมอืงรอ้นแห่งเอเชีย

            2.7466

 - ยกระดบัตลาดผลไมภ้าคตะวนัออก 

ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชีย

            2.7466
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

17,622,700             บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,622,700             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,622,700             บาท

(1) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 153,200                บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 17,469,500             บาท

9,934,400              บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,934,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,934,400              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,455,400              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,500,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,379,000              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 800,000                บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 1,800,000              บาท

2,746,600              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,746,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัตลาดผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไม ้

เมอืงรอ้นแห่งเอเชยี 2,746,600              บาท

1,231,700              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,231,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,231,700              บาท

1) โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปเพือ่เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร 1,231,700              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไม ้

เมืองรอ้นแห่งเอเชีย 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไมเ้มืองรอ้นแห่งเอเชีย

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ 3.5

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการเกษตร

กระทรวงพาณิชย์

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : สถาบนัวทิยาลยัชมุชน
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4,168,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,168,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,168,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 4,168,200              บาท

3,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาสูตรการแปรรูป ผลไมใ้หม้คีวามหลากหลาย

ตอบสนองผูบ้รโิภค 3,000,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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บาท

บาท

-               5.0000         20.0000        -           -              

                -            5.0000        20.0000             -                 -   

                -            5.0000        20.0000             -                 -   

                -            5.0000        20.0000             -                 -   

                -            5.0000        20.0000             -                 -   

1.1 องคก์ารตลาด             25.0000

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

            25.0000

 - โครงการพฒันาพื้นที่ที่มศีกัยภาพ

ดา้นประมงและเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าบรเิวณ

ชายฝัง่อา่วไทย

            25.0000

 - พฒันาตลาดสาขาขององคก์ารตลาด             25.0000

รวมทัง้สิ้น 25.0000            

1. รฐัวสิาหกจิ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 25,000,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

    ปี 2567  -

จบโครงการ

                      จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด

(3) ระยะเวลา

                      2 ปี ( ปี 2564 ถงึ ปี 2565 )

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาพื้นที่ที่มศีกัยภาพดา้นประมงและเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าบรเิวณชายฝัง่ 5,000,000

(1) วตัถปุระสงค์

                      เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้บริเวณพื้นทีช่ายฝัง่อ่าวไทย ใหม้มีาตรฐานสากล 

                      รองรบัการประกอบอาชีพและธุรกิจประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ของประเทศ

(2) สถานที่ดาํเนินการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

5,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ              25,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 5,000,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ              25,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ              25,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาตลาดขององคก์ารตลาด สาขาบางคลา้ ตาํบลบางคลา้ 

อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 รายการ 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 25,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ที่มีศกัยภาพดา้นประมงและเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าบรเิวณชายฝัง่อา่วไทย

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : องคก์ารตลาด

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ที่มีศกัยภาพดา้นประมงและเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าบรเิวณชายฝัง่อา่วไทย

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ 3.5
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บาท

บาท

-               1.4980         -             -           -              

                -            1.4980              -               -                 -   

                -            1.4980              -               -                 -   

                -            1.4980              -               -                 -   

                -            1.4980              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

 - โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงปศสุตัว ์

ใหม้คีณุภาพและไดม้าตรฐานปลอดภยั

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค

             1.4980

 - ส่งเสริมการบริโภคสนิคา้ปศุสตัว ์

และสนิคา้เกษตรทีม่คีุณภาพและได ้

มาตรฐานปลอดภยัสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

             1.4980

รวมทัง้สิ้น 1.4980             

1. กระทรวงพาณิชย์              1.4980

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              1.4980

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงปศสุตัวส์ตัวใ์หม้คีณุภาพและไดม้าตรฐานปลอดภยั 1,498,000

(1) วตัถปุระสงค์

                      เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพการเลี้ยงปศุสตัวส์ตัวใ์หม้คีณุภาพและไดม้าตรฐานปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค

(2) สถานที่ดาํเนินการ

                      จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัจนัทบรุี จงัหวดัตราด จงัหวดันครนายก จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดัสระแกว้

(3) ระยะเวลา

                      1 ปี ( ปี 2564 )

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 1,498,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,498,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,498,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการบรโิภคสนิคา้ปศุสตัว ์และสนิคา้เกษตร

ทีม่คีณุภาพและไดม้าตรฐานปลอดภยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 1,498,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงปศสุตัวส์ตัวใ์หม้ีคณุภาพและไดม้าตรฐานปลอดภยั 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของผูบ้รโิภค

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงปศสุตัวส์ตัวใ์หม้ีคณุภาพและไดม้าตรฐานปลอดภยั 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของผูบ้รโิภค

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ 3.5
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บาท

บาท

186.7591         540.8155      318.5710      15.2000      -              

                -         291.1000              -               -                 -   

                -         221.8000              -               -                 -   

                -         221.8000              -               -                 -   

                -         221.8000              -               -                 -   

                -          69.3000              -               -                 -   

                -          69.3000              -               -                 -   

                -          69.3000              -               -                 -   

          35.5159          7.0537              -               -                 -   

          35.5159          7.0537              -               -                 -   

          35.5159          7.0537              -               -                 -   

          35.5159          1.3250              -               -                 -   

                -            5.7287              -               -                 -   

1.2 กรมทางหลวงชนบท             69.3000

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

            69.3000

 - ปรบัปรุงทางเพือ่พฒันาการท่องเทีย่ว

ของภาคตะวนัออก

            69.3000

          291.1000

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

          221.8000

 - พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่่ยว

          221.8000

1.1 กรมทางหลวง           221.8000

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก 540,815,500

(1) วตัถปุระสงค์

 - ท่องเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ

(ภาคตะวนัออก)

            36.8409

 - พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วดา้นสตัวป่์า

ภาคตะวนัออก

             5.7287

                      เพือ่ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการท่องเทีย่วของภาคตะวนัออก

(2) สถานที่ดาํเนินการ

                      จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้

(3) ระยะเวลา

                      4 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2566 )

รวมทัง้สิ้น 1,061.3456        

1. กระทรวงคมนาคม

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 1,061,345,600

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม             42.5696

2.1 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื

            42.5696

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

            42.5696
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หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

                -          12.0000        12.0000             -                 -   

                -          12.0000        12.0000             -                 -   

                -          12.0000        12.0000             -                 -   

                -          12.0000        12.0000             -                 -   

          13.4200          7.6000        15.2000       15.2000               -   

          13.4200          7.6000        15.2000       15.2000               -   

          13.4200          7.6000        15.2000       15.2000               -   

          13.4200          7.6000        15.2000       15.2000               -   

          19.8389        11.0000              -               -                 -   

           5.9389          4.0000              -               -                 -   

           5.9389          4.0000              -               -                 -   

           5.9389          4.0000              -               -                 -   

          13.9000          7.0000              -               -                 -   

          13.9000          7.0000              -               -                 -   

          13.9000          7.0000              -               -                 -   

          24.9843        34.1418          9.7710             -                 -   

          24.9843        34.1418          9.7710             -                 -   

          24.9843        34.1418          9.7710             -                 -   

          24.9843        34.1418          9.7710             -                 -    - พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร

ภาคตะวนัออก

            68.8971

6. กระทรวงสาธารณสุข             68.8971

6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข             68.8971

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

            68.8971

5.2 กรมศิลปากร             20.9000

 - โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรม

            20.9000

 - พฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์

และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก

            20.9000

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม              9.9389

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

             9.9389

 - พฒันาและยกระดบัการท่องเทีย่ว

เชิงวฒันธรรม (ภาคตะวนัออก)

             9.9389

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

            51.4200

 - พฒันาการท่องเทีย่วของภาคตะวนัออก             51.4200

5. กระทรวงวฒันธรรม             30.8389

 - โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่

ดา้นการท่องเทีย่วและชุมชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก

            24.0000

4. กระทรวงมหาดไทย             51.4200

4.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง             51.4200

3. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม             24.0000

3.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั             24.0000

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

            24.0000
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หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

          93.0000       177.9200       281.6000             -                 -   

          93.0000       177.9200       281.6000             -                 -   

          93.0000       177.9200       281.6000             -                 -   

          93.0000        90.4000       281.6000             -                 -   

                -          87.5200              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

 - โครงการพฒันาการท่องเที่ยว

ของภาคตะวนัออก

          552.5200

 - ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคตะวนัออก)           465.0000

 - ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ 

(ภาคตะวนัออก)

            87.5200

7. รฐัวสิาหกจิ           552.5200

7.1 การประปาส่วนภมูภิาค           552.5200
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

221,800,000           บาท

1. งบลงทนุ 221,800,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 221,800,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 221,800,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 221,800,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร 

จ.สระแกว้ 1 แห่ง 58,800,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหย ัง่ ตอน 1 

จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 50,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหย ัง่ ตอน 2 

จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 63,000,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน ท่าทองหลาง - แปลงยาว 

จ.ฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 50,000,000             บาท

69,300,000             บาท

1. งบลงทนุ 69,300,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 69,300,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 69,300,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 69,300,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัสนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่ว

เขาคชิฌกูฏ และนํา้ตกกระทงิ จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 23,500,000             บาท

(2) งานอาํนวยความปลอดภยัสนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่ว

แหลมสงิห ์หาดเจา้หลาว และเนนินางพญา จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 24,000,000             บาท

(3) งานอาํนวยความปลอดภยัสนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่ว

นํา้ตกอ่างเบง จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 21,800,000             บาท

กลุ่มโครงการ : พฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : พฒันาการท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 20

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
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7,053,700              บาท

1. งบลงทนุ 7,053,700              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 7,053,700              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,053,700              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,325,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,325,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,728,700              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,728,700              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

12,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 12,000,000             บาท

7,600,000              บาท

1. งบลงทนุ 7,600,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 7,600,000              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,600,000              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,600,000              บาท

(1) โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ปรบัปรงุภมูทิศันโ์ดยรอบบรเิวณ

ศาลเจา้แม่เขาเกลอื ตาํบลทบัไทร อาํเภอโป่งนํา้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 13,420,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,420,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ -                         บาท

(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ทะเล 

หาดคุง้วมิาน ตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุ ี

ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง 7,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,200,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 15,200,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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4,000,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันา และยกระดบัชมุชนท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ในวถิบูีรพาสู่ความย ัง่ยนือย่างสรา้งสรรค์ 4,000,000              บาท

7,000,000              บาท

1. งบลงทนุ 7,000,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 7,000,000              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,000,000              บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,000,000              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

34,141,800             บาท

1. งบลงทนุ 34,141,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 34,141,800             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 34,141,800             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,141,800             บาท

(1) อาคารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก เป็นอาคาร คสล.

4 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกลา้

ตาํบลวดัใหม่ อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั 34,141,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,891,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,200             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 34,141,800             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,771,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร
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177,920,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ              35,133,000 บาท

1. งบลงทนุ 177,920,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ              35,133,000 บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 177,920,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ              35,133,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 177,920,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ              35,133,000 บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 177,920,000           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,520,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) งานวางท่อเสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้ตาํบลคลองขดุ อาํเภอท่าใหม่

จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท

(3) งานวางท่อเสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้ ตาํบลวงัใหม่ อาํเภอวงัสมบูรณ์

จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(4) งานวางท่อเสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้ตาํบลโคกปีบ อาํเภอศรมีโหสถ

จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท

(5) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขานครนายก อาํเภอเมอืงนครนายก -

ปากพล ี จงัหวดันครนายก 1 แห่ง 90,400,000             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 ตัง้งบประมาณ 90,400,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 35,133,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 281,600,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 88,867,000             บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค
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บาท

บาท

-               217.6150      129.2300      129.2300     -              

                -         153.0000              -               -                 -   

                -         110.0000              -               -                 -   

                -         110.0000              -               -                 -   

                -         110.0000              -               -                 -   

                -          43.0000              -               -                 -   

                -          43.0000              -               -                 -   

                -          43.0000              -               -                 -   

                -          64.6150       129.2300     129.2300               -   

                -          64.6150       129.2300     129.2300               -   

                -          64.6150       129.2300     129.2300               -   

                -          64.6150       129.2300     129.2300               -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

 - โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล

นานาชาตใินจงัหวดัชลบรุ-ี

ระยอง

          323.0750

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วชายทะเลนานาชาติ           323.0750

 - ปรบัปรุงทางเพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

ชายทะเลนานาชาตใินจงัหวดัชลบรุี-ระยอง

           43.0000

2. กระทรวงมหาดไทย           323.0750

2.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           323.0750

 - พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

          110.0000

1.2 กรมทางหลวงชนบท            43.0000

 - โครงการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

ชายทะเลนานาชาตใินจงัหวดัชลบรุ-ี

ระยอง

           43.0000

476.0750          

1.1 กรมทางหลวง           110.0000

 - โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว

ชายทะเลนานาชาตใินจงัหวดัชลบรุ-ี

ระยอง

          110.0000

1. กระทรวงคมนาคม           153.0000

รวมทัง้สิ้น

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 476,075,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

                      3 ปี ( ปี 2564 ถงึ ปี 2566 )

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาตใินจงัหวดัชลบรุ-ีระยอง 217,615,000

(1) วตัถปุระสงค์

                      เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วชายทะเลนานาชาตใินจงัหวดัชลบรุี-ระยอง ใหม้คีณุภาพและไดม้าตรฐานสากลเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

                      ช ัน้นาํของประเทศและของโลก

(2) สถานที่ดาํเนินการ

                      จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง

(3) ระยะเวลา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

110,000,000           บาท

1. งบลงทนุ 110,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 110,000,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 110,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 110,000,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสอืชา้ง - หนองเสอืช่อ ตอน 1 จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสอืชา้ง - หนองเสอืช่อ ตอน 2 จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บนํา้หนองปลาไหล จ.ระยอง 1 แห่ง 70,000,000             บาท

43,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 43,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 43,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 43,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัในพื้นทีแ่หลง่ท่องเทีย่วหลกั

และแหลง่ท่องเทีย่วรอง อาํเภอพนสันคิม, เกาะจนัทร,์ บ่อทอง

และหนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี4 แห่ง 20,000,000             บาท

(2) งานอาํนวยความปลอดภยัสนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่ว

ภาคตะวนัออก จ.ระยอง 18 แห่ง 23,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 20

กลุ่มโครงการ : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจงัหวดัชลบรุ-ีระยอง

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : พฒันาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจงัหวดัชลบรุ-ีระยอง
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64,615,000             บาท

1. งบลงทนุ 64,615,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 64,615,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 64,615,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,615,000             บาท

(1) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณชายฝัง่อ่าวดงตาล เทศบาลตาํบลเขตรอดุมศกัดิ์ อาํเภอสตัหบี 

จงัหวดัชลบรุ ี(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ ระยะที ่2) ความยาว 909 เมตร 1 แห่ง 27,270,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 136,350,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,270,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 54,540,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 54,540,000             บาท

(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายหาด

หนองแฟบและหาดสนกระซบิ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ทะเล 

หมู่ที ่3 หาดดวงตะวนั ตาํบลแกลง อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

ความยาว 786 เมตร 1 แห่ง 15,720,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 78,600,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,720,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,440,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 31,440,000             บาท

(4) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ระยะที ่2) 

พื้นทีช่ายฝัง่บรเิวณศูนยฝึ์กอบรมพฒันาบคุลากรและสวสัดกิาร 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิและพื้นทีต่่อเนื่อง ตาํบลบางละมงุ 

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 9,625,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,125,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,625,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,250,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 19,250,000             บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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บาท

บาท

-               98.8200       -             -           -              

                -          80.0000              -               -                 -   

                -          80.0000              -               -                 -   

                -          80.0000              -               -                 -   

                -          80.0000              -               -                 -   

                -          18.8200              -               -                 -   

                -          18.8200              -               -                 -   

                -          18.8200              -               -                 -   

                -          18.8200              -               -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

 - โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

กรณีเสน้ทางท่องเที่ยวสายสุขภาพ

ปราจนีบรุี

           18.8200

 - พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

ครบวงจร กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2

           18.8200

 - พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว            80.0000

2. กระทรวงสาธารณสุข            18.8200

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข            18.8200

98.8200            

1.1 กรมทางหลวง            80.0000

 - โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

กรณีเสน้ทางท่องเที่ยวสายสุขภาพ

ปราจนีบรุี

           80.0000

1. กระทรวงคมนาคม            80.0000

รวมทัง้สิ้น

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 98,820,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

                      1 ปี ( ปี 2564 )

กลุ่มโครงการที่ 3 พฒันาเศรษฐกจิฐานราก กรณี เสน้ทางท่องเที่ยวสายสุขภาพปราจนีบรุี 98,820,000

(1) วตัถปุระสงค์

                      เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วสายสุขภาพปราจนีบรุี ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทีส่าํคญัของภาคตะวนัออก

(2) สถานที่ดาํเนินการ

                      จงัหวดัปราจนีบรุี

(3) ระยะเวลา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

80,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 80,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 80,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 80,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 80,000,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ - ประจนัตคาม 

จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 80,000,000             บาท

18,820,000             บาท

1. งบลงทนุ 18,820,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 18,820,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 18,820,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 18,820,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 720,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชดุอปุกรณ์ผ่าตดัส่องกลอ้งขอ้เข่า ไหล ่สะโพก 

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร ตาํบลท่างาม 

อาํเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 ชดุ 4,000,000              บาท

(3) เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 

ชนดิสรีะดบัสูง 5 หวัตรวจ โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร 

ตาํบลท่างาม อาํเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 เครือ่ง 4,200,000              บาท

(4) เครือ่งตดิตามการทาํงานของหวัใจและสญัญานชพี 6 พารามเิตอร ์

ระบบรวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตยีง โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร

ตาํบลท่างาม อาํเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 เครือ่ง 3,600,000              บาท

(5) เครือ่งช่วยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดนั ขนาดใหญ่

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร ตาํบลท่างาม อาํเภอเมอืงปราจนีบรุี

จงัหวดัปราจนีบรุ ี3 เครือ่ง 3,600,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 20

กลุ่มโครงการ : พฒันาเศรษฐกจิฐานราก กรณี เสน้ทางท่องเที่ยวสายสขุภาพปราจนีบรุี

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : พฒันาเศรษฐกจิฐานราก กรณีเสน้ทางท่องเที่ยวสายสขุภาพปราจนีบรุี
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(6) เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นทีข่นาดไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. ขบัเคลือ่นดว้ย

มอเตอรไ์ฟฟ้า โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร ตาํบลท่างาม

อาํเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 เครือ่ง 1,300,000              บาท

(7) เครือ่งตดิตามวดัปรมิาณเลอืดออกจากหวัใจต่อเนื่อง 

ชนดิ Non-Invasive โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร 

ตาํบลท่างาม อาํเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 เครือ่ง 1,400,000              บาท
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บาท

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ บาท

797.0784         1,015.5437    951.3241      -           -              

        685.3919       791.6040       870.0000             -                 -   

        685.3919       791.6040       870.0000             -                 -   

        685.3919       791.6040       870.0000             -                 -   

        685.3919       791.6040       870.0000             -                 -   

          75.5889       105.8599              -               -                 -   

          36.0000        18.4000              -               -                 -   

          36.0000        18.4000              -               -                 -   

          36.0000        18.4000              -               -                 -   

          15.1219        66.1329              -               -                 -   

          15.1219        66.1329              -               -                 -   

          13.0790        14.2544              -               -                 -   

                -            0.8146              -               -                 -   

           2.0429        51.0639              -               -                 -   

 - สรา้งเครือข่ายราษฎรพทิกัษป่์า 

(ภาคตะวนัออก)

             0.8146

 - แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคน

กบัสตัวป่์า (ภาคตะวนัออก)

           53.1068

2.2 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื

           81.2548

 - โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูละพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

           81.2548

 - ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคตะวนัออก)            27.3334

2.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่            54.4000

 - โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูละพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

           54.4000

 - แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ 

(ภาคตะวนัออก)

           54.4000

 - โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูละพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

        2,346.9959

 - ฟ้ืนฟู อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก

        2,346.9959

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม           181.4488

รวมทัง้สิ้น 2,763.9462        

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         2,346.9959

1.1 กรมชลประทาน         2,346.9959

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูละพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,015,543,700

(1) วตัถปุระสงค์

                      เพือ่ปกป้องและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามหลากหลาย อุดมสมบูรณต์ามธรรมชาต ิ

                      บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างบูรณาการและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ของพื้นทีภ่ายใตก้ารมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน

(2) สถานที่ดาํเนินการ

                      จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุี จงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้

(3) ระยะเวลา

                      3 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2565 )

2,763,946,200

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 -

จบโครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

          24.4670        21.3270              -               -                 -   

          24.4670        21.3270              -               -                 -   

           3.2558        13.3500              -               -                 -   

          12.2496          1.0570              -               -                 -   

           8.9616          6.9200              -               -                 -   

          36.0976       118.0798        81.3241             -                 -   

          36.0976       118.0798        81.3241             -                 -   

          36.0976       118.0798        81.3241             -                 -   

          36.0976       118.0798        81.3241             -                 -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ 2565 - 2567

 - โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูละพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          235.5015

 - อนุรกัษฟ้ื์นฟูและพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

          235.5015

3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           235.5015

2.3 กรมป่าไม ้            45.7940

 - โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูละพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

           45.7940

 - ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไม ้

ภาคตะวนัออก

           16.6058

 - ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก            13.3066

 - อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสี่วนร่วม

ภาคตะวนัออก

           15.8816

3. กระทรวงมหาดไทย           235.5015
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

791,604,000           บาท

1. งบลงทนุ 791,604,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 791,604,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 791,604,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 561,000,000            บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปตร.คลองเซดิ โครงการชลประทานชลบรุ ีตาํบลพานทอง 

อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี 80,000,000             บาท

(3) อาคารบงัคบันํา้บา้นหนิดาด ตาํบลหนองเหยีง อาํเภอพนสันคิม 

จงัหวดัชลบรุี 25,000,000             บาท

(4) อาคารบงัคบันํา้บา้นเนนิสวา่ง ตาํบลบางบตุร อาํเภอบา้นค่าย 

จงัหวดัระยอง 25,000,000             บาท

(5) อาคารบงัคบันํา้บา้นหนองหวา้ ตาํบลชากบก อาํเภอบา้นค่าย 

จงัหวดัระยอง 20,000,000             บาท

(6) ฝายบา้นคลองชล ความยาว 35.00 เมตร สูง 4.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์385 ไร่ ตาํบลวงัทอง อาํเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ 35,000,000             บาท

(7) ฝายบา้นบ่อยาง ความยาว 85.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์900 ไร่ ตาํบลทบัชา้ง อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุี 35,000,000             บาท

(8) อาคารบงัคบันํา้บา้นหนิคมและการขดุลอก ขนาดบานระบาย 

2.00x2.00 ม. จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลบ่อทอง อาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบรุี 20,000,000             บาท

(9) อาคารบงัคบันํา้บา้นหนองไมห้อม ขนาดบานระบาย 1.50x1.50 ม. 

จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลชา้งทูน อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด 20,000,000             บาท

ตวัชี้วดั : คณุภาพอากาศภาคตะวนัออก (ปรมิาณกา๊ซโอโซน) ไม่เกนิค่ามาตรฐาน (เฉลีย่ 1 ชม. สูงสุด 100 pps)

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 6.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้นอ้ยกวา่ 0.397

แนวทางการดาํเนินงาน : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดั : สดัส่วนพื้นทีป่่าไม ้เพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 29 ของพื้นทีภ่าค

ตวัชี้วดั : จาํนวนแหลง่นํา้ของภาคตะวนัออกทีม่คีณุภาพในเกณฑด์ ี4 แหลง่

ตวัชี้วดั : สดัส่วนปรมิาณขยะมลูฝอยทีถ่กูกาํจดัอย่างถกูตอ้งและน่ากลบัมาใชใ้หม่ของภาคตะวนัออก 

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของปรมิาณขยะทีเ่กดิขึ้น

กลุ่มโครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูละพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูละพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
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(10) อาคารบงัคบันํา้บา้นเตา้ปูนหาย ขนาดบานระบาย 2.50x2.50 เมตร 

จาํนวน 1 ช่อง ตาํบลสองสลงึ อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 20,000,000             บาท

(11) ฝายคลองตาคง 3 ความยาว 65.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ ตาํบลโป่งนํา้รอ้น อาํเภอโป่งนํา้รอ้น 

จงัหวดัจนัทบรุี 35,000,000             บาท

(12) ฝายบา้นฆอ้ ความยาว 50.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ ตาํบลวงัตะเคยีน อาํเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 30,000,000             บาท

(13) อาคารอดันํา้บา้นสวนอดุม ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร 

จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลฟากหว้ย อาํเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 20,000,000             บาท

(14) อาคารอดันํา้บา้นคลองตาหมืน่ ขนาดบานระบาย 1.00x1.00 ม. 

จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลทุ่งโพธิ์ อาํเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุี 20,000,000             บาท

(15) ฝายบา้นท่ามะกกั ความยาว 25.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 

จาํนวน 1 ช่อง ตาํบลหว้ยยาง อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 25,000,000             บาท

(16) ฝายบา้นวงัใหม่ 2 ความยาว 65.50 เมตร ความสูง 4 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลแก่งหางแมว อาํเภอแก่งหางแมว 

จงัหวดัจนัทบรุี 35,000,000             บาท

(17) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นทุ่งพดี 

ตาํบลวงัตะเคยีน อาํเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 50,000,000             บาท

(18) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้วดัอกเต่า-

บา้นหนองป่าหมาก พื้นทีช่ลประทาน 1,200 ไร่ ตาํบลสองพีน่อ้ง 

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุี 60,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 181,750,000            บาท

(1) โครงการปรบัปรงุคลองชลประทานพานทอง เพือ่รองรบัระบบผนันํา้

จากคลองชลประทานพานทองไปยงัอ่างเก็บนํา้บางพระ 

ระยะทาง 8.200 กโิลเมตร ตาํบลบางนาง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี 181,750,000            บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 48,854,000             บาท

(1) แกม้ลงิบา้นเหลา่คลองกลาง NO.1404  ตาํบลหนองสงัข ์

อาํเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 48,854,000             บาท

18,400,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 18,400,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 18,400,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 18,400,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4,600 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่
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66,132,900             บาท

1. งบดาํเนินงาน 314,600                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 314,600                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 89,600                  บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 225,000                บาท

2. งบลงทนุ 65,318,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 65,318,300             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,318,300             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 65,318,300             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 16,495,400             บาท

รวม 27 รายการ (รวม 2,161,417 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการพื้นทีร่องรบัชา้งป่าบรเิวณเขาตะกรบุ 

เพือ่รองรบัการเคลือ่นยา้ยชา้งป่าทีอ่อกนอกพื้นทีป่่ารอยต่อ 5 จงัหวดั 

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน ตาํบลคลองตะเกรา อาํเภอท่าตะเกยีบ

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 48,822,900             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 500,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 500,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรพทิกัษป่์า จงัหวดัปราจนีบรุ ี2 หมู่บา้น 100,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรพทิกัษป่์า จงัหวดัชลบรุ ี2 หมู่บา้น 100,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรพทิกัษป่์า จงัหวดัระยอง 2 หมู่บา้น 100,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรพทิกัษป่์า จงัหวดัจนัทบรุ ี2 หมู่บา้น 100,000                บาท

5) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรพทิกัษป่์า จงัหวดัตราด 2 หมู่บา้น 100,000                บาท

21,327,000             บาท

1. งบลงทนุ 14,377,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 14,377,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,377,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,377,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,377,000             บาท

รวม 28 รายการ (รวม 3,301,352 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้
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2. งบเงนิอดุหนุน 6,950,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,950,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 6,500,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,500,000              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 110 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัปราจนีบรุ ี

3 เครอืข่าย 150,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

2 เครอืข่าย 100,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัระยอง 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

5) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัจนัทบรุ ี1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

6) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัตราด 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

7) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัสระแกว้ 1 เครอืข่าย 50,000                  บาท

118,079,800           บาท

1. งบลงทนุ 118,079,800           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 118,079,800           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 118,079,800           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 118,079,800            บาท

(1) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลชายฝัง่อ่าวดงตาล หมู่ที ่2 

เทศบาลตาํบลเขตรอดุมศกัดิ์ อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี(ระยะ 2) 

ความยาว 800 เมตร  1 แห่ง 28,696,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 28,696,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,755,800             บาท

(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล ตาํบลแหลมกลดั อาํเภอเมอืง จงัหวดัตราด 

(ระยะ 2)  ความยาว 255 เมตร 1 แห่ง 16,212,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 16,212,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 587,500                บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณอ่าวคุง้กระเบน ตาํบลคลองขดุ

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ี(ระยะ 2) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 22,114,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 22,114,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,600,300              บาท

(4) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณถนนเลยีบ

ชายฝัง่ทะเล บา้นปากนํา้แขมหนู ตาํบลตะกาดเงา้ อาํเภอท่าใหม่

จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 530 เมตร  1 แห่ง 16,889,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 16,889,600             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,360,500              บาท

(5) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณหาดสวนสน

หมู่ที ่1 ตาํบลแกลง อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ความยาว 520 เมตร

1 แห่ง 14,187,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 14,187,800             บาท

(6) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลบรเิวณชายฝัง่อ่าวดงตาล

เทศบาลตาํบลเขตรอดุมศกัดิ์ อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี

(ต่อเนือ่งเขือ่นเดมิ) ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 19,980,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,980,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,020,000             บาท
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

         สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

( หนองคาย   เลย   อดุรธานี   หนองบวัลาํภ ู บึงกาฬ   นครพนม   มกุดาหาร   สกลนคร   รอ้ยเอด็   ขอนแกน่   มหาสารคาม   กาฬสนิธุ ์  สรุนิทร ์  นครราชสมีา   บรุรีมัย ์  ชยัภมิู   อาํนาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ยโสธร   อบุลราชธานี) 

งบประมาณรายจา่ย 7,744.7164 ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*              116.0190 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ  *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

       

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1.1  : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5              

โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพือ่การส่งออกสู่ประเทศเพือ่นบา้น 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

1. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

รวมงบประมาณรายจา่ย  29.0063  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

 2 กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม   

รวมงบประมาณรายจา่ย  39.6075  ลา้นบาท

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

  สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

( หนองคาย   เลย   อดุรธานี   หนองบวัลาํภ ู บึงกาฬ   นครพนม   มกุดาหาร   สกลนคร   รอ้ยเอด็   ขอนแกน่   มหาสารคาม   กาฬสนิธุ ์  สรุนิทร ์  นครราชสมีา   บรุรีมัย ์  ชยัภมิู   อาํนาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ยโสธร   อบุลราชธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                  7,744.7164         ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                               116.0190 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ  *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                  

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1.1  : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5                   

โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค   

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม     

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม   

2. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์        

3. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)       

กระทรวงสาธารณสขุ       

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก        

กระทรวงอตุสาหกรรม         

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม        

รวมงบประมาณรายจา่ย  113.1705 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม     

 1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม      

 1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั      

กระทรวงมหาดไทย           

 1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง        

รฐัวสิาหกจิ               

 1. การประปาส่วนภมูภิาค           

รวมงบประมาณรายจา่ย  636.8158 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  116.0190 ลา้นบาท 

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่    
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

   สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

( หนองคาย   เลย   อดุรธานี   หนองบวัลาํภ ู บึงกาฬ   นครพนม   มกุดาหาร   สกลนคร   รอ้ยเอด็   ขอนแกน่   มหาสารคาม   กาฬสนิธุ ์  สรุนิทร ์  นครราชสมีา   บรุรีมัย ์  ชยัภมิู   อาํนาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ยโสธร   อบุลราชธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                  7,744.7164         ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                               116.0190 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ  *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.1  : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัชี้วดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5    
ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้ชายแดนขยายตวัไมต่ํา่กวา่ รอ้ยละ 20.0 
                

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

 

กระทรวงคมนาคม                 

 1. กรมท่าอากาศยาน               

รวมงบประมาณรายจา่ย  889.2173  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

   

   

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นทีร่อบสถานีขนส่งระบบรางในเมอืงทีม่ศีกัยภาพ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ   
 

กระทรวงคมนาคม            

 1. กรมทางหลวง            

กระทรวงพาณิชย ์                  

 1. กรมการคา้ต่างประเทศ             

กระทรวงมหาดไทย          

 1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง            

รฐัวสิาหกจิ                       

 1. การประปาส่วนภมูภิาค              

รวมงบประมาณรายจา่ย   261.3791  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -   ลา้นบาท 

  

  

363





หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

( หนองคาย   เลย   อดุรธานี   หนองบวัลาํภ ู บึงกาฬ   นครพนม   มกุดาหาร   สกลนคร   รอ้ยเอด็   ขอนแกน่   มหาสารคาม   กาฬสนิธุ ์  สรุนิทร ์  นครราชสมีา   บรุรีมัย ์  ชยัภมิู   อาํนาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ยโสธร   อบุลราชธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                  7,744.7164         ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                               116.0190 ลา้นบาท 

 หมายเหต ุ  *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1.2  : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัผลติภาคการเกษตร ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 1.5 

โครงการสง่เสรมิการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตร 
ไปสู่สนิคา้ชนิดใหมต่ามศกัยภาพพื้นที ่  

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม    

1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีแห่งชาต ิ       

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        

1. กรมส่งเสรมิการเกษตร         

รวมงบประมาณรายจา่ย  13.7954  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

 1. กรมการขา้ว         

 2. กรมพฒันาทีด่นิ        

กระทรวงพาณิชย ์        

 1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์   

รวมงบประมาณรายจา่ย  111.4705 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

  

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะล ิ
ทุ่งกลุารอ้งไหสู้ม่าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                

 1. กรมปศุสตัว ์       

รวมงบประมาณรายจา่ย  33.1510  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -    ลา้นบาท 

  

  

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนม

คุณภาพสูง   
โครงการสง่เสรมิการผลติเศรษฐกจิชวีภาพ (Bio Economy)  
ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หมท่ีส่าํคญัของภาค   

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์ 

วจิยัและนวตักรรม            

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี         

2. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ 

รวมงบประมาณรายจา่ย  50.0000 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

( หนองคาย   เลย   อดุรธานี   หนองบวัลาํภ ู บึงกาฬ   นครพนม   มกุดาหาร   สกลนคร   รอ้ยเอด็   ขอนแกน่   มหาสารคาม   กาฬสนิธุ ์  สรุนิทร ์  นครราชสมีา   บรุรีมัย ์  ชยัภมิู   อาํนาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ยโสธร   อบุลราชธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                  7,744.7164         ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                               116.0190 ลา้นบาท 

 หมายเหต ุ  *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1.3  : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร 

ตวัชี้วดั : รายไดก้ารท่องเทีย่วขยายตวัไมต่ํา่กวา่ รอ้ยละ 10.0 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา          

1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)                                                              

กระทรวงคมนาคม         

1. กรมทางหลวง         

2. กรมทางหลวงชนบท                   

กระทรวงพาณิชย ์                 

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)         

กระทรวงมหาดไทย          

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง        

กระทรวงวฒันธรรม                  

1. กรมศิลปากร                  

รวมงบประมาณรายจา่ย   247.5521 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี                     

 1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)        

กระทรวงคมนาคม                         

 1. กรมทางหลวง                  

 2. กรมทางหลวงชนบท                         

กระทรวงมหาดไทย                    

 1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                          

รวมงบประมาณรายจา่ย   653.5506 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม   โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้  

367





หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

( หนองคาย   เลย   อดุรธานี   หนองบวัลาํภ ู บึงกาฬ   นครพนม   มกุดาหาร   สกลนคร   รอ้ยเอด็   ขอนแกน่   มหาสารคาม   กาฬสนิธุ ์  สรุนิทร ์  นครราชสมีา   บรุรีมัย ์  ชยัภมิู   อาํนาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ยโสธร   อบุลราชธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                  7,744.7164         ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                               116.0190 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ  *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1.3  : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร 

ตวัช้ีวดั : รายไดก้ารท่องเทีย่วขยายตวัไมต่ํา่กวา่ รอ้ยละ 10.0 

 

โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่วธรรมชาต ิ    

กระทรวงคมนาคม        

 1. กรมทางหลวง        

 2. กรมทางหลวงชนบท       

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม         

 1. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื     

กระทรวงมหาดไทย            

 1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง        

รวมงบประมาณรายจา่ย  191.9878 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา         

 1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)   

กระทรวงคมนาคม                          

 1. กรมทางหลวง                 

 2. กรมทางหลวงชนบท        

กระทรวงมหาดไทย          

 1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง       

รวมงบประมาณรายจา่ย  736.4987  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

   

โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ววถิชีวีติลุม่นํา้โขง – เชงิกฬีา    โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วยุคก่อนประวตัศิาสตร ์   

กระทรวงคมนาคม         

 1. กรมทางหลวงชนบท        

กระทรวงวฒันธรรม          

 1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม    

 2. กรมศิลปากร          

รวมงบประมาณรายจา่ย  109.8930 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

  

369





หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

( หนองคาย   เลย   อดุรธานี   หนองบวัลาํภ ู บึงกาฬ   นครพนม   มกุดาหาร   สกลนคร   รอ้ยเอด็   ขอนแกน่   มหาสารคาม   กาฬสนิธุ ์  สรุนิทร ์  นครราชสมีา   บรุรีมัย ์  ชยัภมิู   อาํนาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ยโสธร   อบุลราชธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                  7,744.7164         ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                               116.0190 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ  *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1.4  : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ตวัช้ีวดั : สดัส่วนคนจนลดลงเหลอื รอ้ยละ 10.8 

 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งท่อ

นํา้ดใีนพื้นทีเ่สีย่ง   

กระทรวงสาธารณสขุ          

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข       

รวมงบประมาณรายจา่ย   112.8351 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์             

 1. สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)         

กระทรวงสาธารณสขุ             

 1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข         

รวมงบประมาณรายจา่ย  41.5597  ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้

ทางสงัคม   

แนวทางท่ี 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม 

ตวัช้ีวดั : สดัส่วนคนจนลดลงเหลอื รอ้ยละ 10.8 

 

โครงการพฒันาโภชนาการแมแ่ละเดก็   

กระทรวงสาธารณสขุ      

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข     

รวมงบประมาณรายจา่ย  5.2900 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวสิาหกจิในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

( หนองคาย   เลย   อดุรธานี   หนองบวัลาํภ ู บึงกาฬ   นครพนม   มกุดาหาร   สกลนคร   รอ้ยเอด็   ขอนแกน่   มหาสารคาม   กาฬสนิธุ ์  สรุนิทร ์  นครราชสมีา   บรุรีมัย ์  ชยัภมิู   อาํนาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ยโสธร   อบุลราชธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                  7,744.7164         ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                               116.0190 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ  *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางท่ี 1.1.6  : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั : พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 120,000 ไร่ 

ตวัช้ีวดั : สดัส่วนพื้นทีป่่าไมต่้อพื้นทีภ่าคไมต่ํา่กวา่ รอ้ยละ 15.0 

 

โครงการบรหิารจดัทรพัยากรป่าไม ้และสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื     

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม        

1. กรมป่าไม ้          

2. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื         

รวมงบประมาณรายจา่ย  131.1380 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายท่ี 1  : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.5  

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลดลงตํา่กวา่ 0.446 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             

 1. กรมชลประทาน                      

กระทรวงมหาดไทย                      

 1. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                    

รวมงบประมาณรายจา่ย   3,336.7980 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ      -    ลา้นบาท 

  

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพบรหิารจดัการนํา้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื   
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 6,306.3676      67.8440       7,467.2051     154.7958       54.8715        7,744.7164      1,438.3488     22.81

สาํนักนายกรฐัมนตรี 15.0000          -            -              10.3269        -              10.3269          -4.6731 -31.15 

1. สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ

(องคก์ารมหาชน)

15.0000          -            -             -             -             -               -15.0000 -100.00 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

15.0000          -            -             -             -             -               -15.0000 -100.00 

2. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) -               -            -             10.3269        -             10.3269          10.3269 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชงิประเพณี

วฒันธรรม

-               -            -             10.3269        -             10.3269          10.3269 100.00

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 7.5501           -            -              6.1064          -              6.1064           -1.4437 -19.12 

1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยว

อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

7.5501           -            -             6.1064         -             6.1064           -1.4437 -19.12 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว วถิชีวีติ

ลุ่มนํา้โขง-เชงิกฬีา

1.6015           -            -             1.5184         -             1.5184           -0.0831 -5.19 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรม

อสีานใต ้

5.9486           -            -             4.5880         -             4.5880           -1.3606 -22.87 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ -               -            -              23.1537        -              23.1537          23.1537 100.00

1. สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) -               -            -             23.1537        -             23.1537          23.1537 100.00

- โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

-               -            -             23.1537        -             23.1537          23.1537 100.00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,157.8123      39.9789       3,416.1840     -              -              3,456.1629      298.3506 9.45

1. กรมชลประทาน 3,022.9125      -            3,312.2980     -             -             3,312.2980      289.3855 9.57

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบรหิารจดัการนํา้

เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื

3,022.9125      -            3,312.2980     -             -             3,312.2980      289.3855 9.57

2. กรมปศุสตัว์ 34.6300          1.3650        31.7860        -             -             33.1510          -1.4790 -4.27 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนม

คุณภาพสูง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

34.6300          1.3650        31.7860        -             -             33.1510          -1.4790 -4.27 

3. กรมพฒันาที่ดนิ 56.8900          16.2400      67.6000        -             -             83.8400          26.9500 47.37

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลิ

ทุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

56.8900          16.2400      67.6000        -             -             83.8400          26.9500 47.37

4. กรมส่งเสรมิการเกษตร 4.1030           3.7954        -             -             -             3.7954           -0.3076 -7.50 

- โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตร

ไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

4.1030           3.7954        -             -             -             3.7954           -0.3076 -7.50 

5. กรมการขา้ว 24.2765          18.5785      4.5000         -             -             23.0785          -1.1980 -4.93 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลิ

ทุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

24.2765          18.5785      4.5000         -             -             23.0785          -1.1980 -4.93 

6. กรมหม่อนไหม 15.0003          -            -             -             -             -               -15.0003 -100.00 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 15.0003          -            -             -             -             -               -15.0003 -100.00 

กระทรวงคมนาคม 1,335.2328      -            2,651.7573     -              -              2,651.7573      1,316.5245 98.60

1. กรมทางหลวง 728.4000        -            1,543.5400     -             -             1,543.5400      815.1400 111.91

- โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 40.0000          -            -             -             -             -               -40.0000 -100.00 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 25.0000          -            -             -             -             -               -25.0000 -100.00 

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

- โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และ

พฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมอืงที่มศีกัยภาพ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

533.4000        -            -             -             -             -               -533.4000 -100.00

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

130.0000        -            -             -             -             -               -130.0000 -100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชงิประเพณี

วฒันธรรม

-               -            614.6000       -             -             614.6000        614.6000 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรม

อสีานใต ้

-               -            99.0000        -             -             99.0000          99.0000 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีวีติ

ลุ่มนํา้โขง - เชงิกฬีา

-               -            610.4400       -             -             610.4400        610.4400 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ -               -            48.0000        -             -             48.0000          48.0000 100.00

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

-               -            171.5000       -             -             171.5000        171.5000 100.00

2. กรมทางหลวงชนบท 185.5100        -            219.0000       -             -             219.0000        33.4900 18.05

- โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และ

พฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมอืง

ที่มศีกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

91.6600          -            -             -             -             -               -91.6600 -100.00

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

47.4500          -            -             -             -             -               -47.4500 -100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชงิประเพณี

วฒันธรรม

-               -            25.0000        -             -             25.0000          25.0000 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรม

อสีานใต ้

-               -            79.0000        -             -             79.0000          79.0000 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีวีติ

ลุ่มนํา้โขง - เชงิกฬีา

20.0000          -            26.0000        -             -             26.0000          6.0000 30.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว

ยุคก่อนประวตัิศาสตร์

-               -            49.0000        -             -             49.0000          49.0000 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 26.4000          -            40.0000        -             -             40.0000          13.6000 51.52

3. กรมท่าอากาศยาน 421.3228        -            889.2173       -             -             889.2173        467.8945 111.05

- โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และ

พฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมอืง

ที่มศีกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

421.3228        -            889.2173       -             -             889.2173        467.8945 111.05

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 301.4017         1.4900        164.3105       5.5500          1.5000          172.8505         -128.5512 -42.65

1. กรมทรพัยากรธรณี 69.0000          -            -             -             -             -               -69.0000 -100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว

ยุคก่อนประวตัิศาสตร์

69.0000          -            -             -             -             -               -69.0000 -100.00

2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 106.5604        0.7500        114.2271       -             1.5000         116.4771        9.9167 9.31

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 24.6777          -            41.7125        -             -             41.7125          17.0348 69.03

- โครงการบรหิารจดัทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

81.8827          0.7500        72.5146        -             1.5000         74.7646          -7.1181 -8.69

3. กรมป่าไม ้ 125.8413        0.7400        50.0834        5.5500         -             56.3734          -69.4679 -55.20

- โครงการบรหิารจดัทรพัยากรป่าไม ้

และสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

125.8413        0.7400        50.0834        5.5500         -             56.3734          -69.4679 -55.20

376



ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 91.5675          -            -              26.2420        -              26.2420          -65.3255 -71.34 

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 91.5675          -            -             26.2420        -             26.2420          -65.3255 -71.34 

- โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 91.5675          -            -             26.2420        -             26.2420          -65.3255 -71.34 

กระทรวงพาณิชย์ 31.4852          -            -              4.6655          28.3038        32.9693          1.4841 4.71

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 25.4426          -            -             -             26.4288        26.4288          0.9862 3.88

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลิ

ทุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

5.0008           -            -             -             -             -               -5.0008 -100.00 

- โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตร

ไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

1.7973           -            -             -             -             -               -1.7973 -100.00 

- โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชวีภาพ 

(Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ที่สาํคญัของภาค 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

2.6071           -            -             -             -             -               -2.6071 -100.00 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีวีติ

ลุ่มนํา้โขง - เชงิกฬีา

2.7363           -            -             -             -             -               -2.7363 -100.00 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

5.6218           -            -             -             -             -               -5.6218 -100.00 

- โครงการพฒันาอาชพีและรายไดข้องเกษตรกร 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

7.6793           -            -             -             -             -               -7.6793 -100.00 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลิ

ทุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

-               -            -             -             4.5520         4.5520           4.5520 100.00

- โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพือ่การส่งออกสู่

ประเทศเพือ่นบา้น

-               -            -             -             6.6508         6.6508           6.6508 100.00

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล -               -            -             -             15.2260        15.2260          15.2260 100.00

2. กรมการคา้ต่างประเทศ -               -            -             -             1.8750         1.8750           1.8750 100.00

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

-               -            -             -             1.8750         1.8750           1.8750 100.00

3. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน)

6.0426           -            -             4.6655         -             4.6655           -1.3771 -22.79 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรม

อสีานใต ้

6.0426           -            -             4.6655         -             4.6655           -1.3771 -22.79 

กระทรวงมหาดไทย 191.5434         -            317.4434       -              -              317.4434         125.9000 65.73

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 181.6228        -            317.4434       -             -             317.4434        135.8206 74.78

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการนํา้

เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

21.0000          -            24.5000        -             -             24.5000          3.5000 16.67

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีวีติ

ลุ่มนํา้โขง - เชงิกฬีา

30.4701          -            98.5403        -             -             98.5403          68.0702 223.40

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

31.0220          -            56.5041        -             -             56.5041          25.4821 82.14

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 66.1209          -            62.2753        -             -             62.2753          -3.8456 -5.82 

- โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ -               -            30.0000        -             -             30.0000          30.0000 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชงิประเพณี

วฒันธรรม

33.0098          -            3.6237         -             -             3.6237           -29.3861 -89.02 
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- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรม

อสีานใต ้

-               -            42.0000        -             -             42.0000          42.0000 100.00

2. กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 9.9206           -            -             -             -             -               -9.9206 -100.00 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 9.9206           -            -             -             -             -               -9.9206 -100.00 

กระทรวงยุติธรรม 1.7647           -            -              -              -              -               -1.7647 -100.00 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม 1.7647           -            -             -             -             -               -1.7647 -100.00 

- โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

1.7647           -            -             -             -             -               -1.7647 -100.00 

กระทรวงวฒันธรรม 22.6200          -            76.7986        -              2.3930          79.1916          56.5716 250.10

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม -               -            -             -             2.3930         2.3930           2.3930 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว

ยุคก่อนประวตัิศาสตร์

-               -            -             -             2.3930         2.3930           2.3930 100.00

2. กรมศิลปากร 22.6200          -            76.7986        -             -             76.7986          54.1786 239.52

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรม

อสีานใต ้

9.0000           -            18.2986        -             -             18.2986          9.2986 103.32

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว

ยุคก่อนประวตัิศาสตร์

13.6200          -            58.5000        -             -             58.5000          44.8800 329.52

กระทรวงศึกษาธิการ 2.9028           -            -              -              -              -               -2.9028 -100.00 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 2.9028           -            -             -             -             -               -2.9028 -100.00 

- โครงการการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค 2.1352           -            -             -             -             -               -2.1352 -100.00 

- โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

0.7676           -            -             -             -             -               -0.7676 -100.00 

กระทรวงสาธารณสุข 265.7005         26.3751       140.3460       -              -              166.7211         -98.9794 -37.25 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 240.9677        26.3751      110.1560       -             -             136.5311        -104.4366 -43.34 

- โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

55.3762          -            18.4060        -             -             18.4060          -36.9702 -66.76 

- โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุม

โรคพยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ท่อนํา้ดใีนพื้นที่เสีย่ง

181.1615        26.3751      86.4600        -             -             112.8351        -68.3264 -37.72 

- โครงการพฒันาโภชนาการแม่และเดก็ 4.4300           -            5.2900         -             -             5.2900           0.8600 19.41

2. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 24.7328          -            30.1900        -             -             30.1900          5.4572 22.06

- โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค 24.7328          -            30.1900        -             -             30.1900          5.4572 22.06

กระทรวงอตุสาหกรรม 22.2306          -            -              4.4340          22.6747        27.1087          4.8781 21.94

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 6.2306           -            -             4.4340         7.0772         11.5112          5.2806 84.75

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

5.2616           -            -             4.4340         4.3500         8.7840           3.5224 66.95

- โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพือ่การส่งออกสู่

ประเทศเพือ่นบา้น

0.9690           -            -             -             2.7272         2.7272           1.7582 181.44

2. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 16.0000          -            -             -             15.5975        15.5975          -0.4025 -2.52 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล -               -            -             -             15.5975        15.5975          15.5975 100.00

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชงิประเพณี

วฒันธรรม

16.0000          -            -             -             -             -               -16.0000 -100.00 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 242.2000         -            244.9892       74.3173        -              319.3065         77.1065 31.84

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

2.8923           -            222.6337       -             -             222.6337        219.7414 7,597.46

- โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 2.8923           -            156.6977       -             -             156.6977        153.8054 5,317.75

- โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค -               -            65.9360        -             -             65.9360          65.9360 100.00
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2. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 62.3550          -            22.3555        -             -             22.3555          -39.9995 -64.15 

- โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพือ่การส่งออกสู่

ประเทศเพือ่นบา้น

62.3550          -            22.3555        -             -             22.3555          -39.9995 -64.15 

3. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 27.3864          -            -             -             -             -               -27.3864 -100.00 

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนม

คุณภาพสูง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

21.3864          -            -             -             -             -               -21.3864 -100.00 

- โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค 6.0000           -            -             -             -             -               -6.0000 -100.00 

4. สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 2.0000           -            -             -             -             -               -2.0000 -100.00 

- โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

2.0000           -            -             -             -             -               -2.0000 -100.00 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 22.5400          -            -             -             -             -               -22.5400 -100.00 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

22.5400          -            -             -             -             -               -22.5400 -100.00 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 12.0000          -            -             -             -             -               -12.0000 -100.00 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

12.0000          -            -             -             -             -               -12.0000 -100.00 

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 5.0000           -            -             -             -             -               -5.0000 -100.00 

- โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตร

ไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

5.0000           -            -             -             -             -               -5.0000 -100.00 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 17.5263          -            -             -             -             -               -17.5263 -100.00 

- โครงการพฒันาอาชพีและรายไดข้องเกษตรกร 17.5263          -            -             -             -             -               -17.5263 -100.00 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 5.0000           -            -             -             -             -               -5.0000 -100.00 

- โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

5.0000           -            -             -             -             -               -5.0000 -100.00 

10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 20.0000          -            -             -             -             -               -20.0000 -100.00 

- โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 20.0000          -            -             -             -             -               -20.0000 -100.00 

11. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) -               -            -             10.1923        -             10.1923          10.1923 100.00

- โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค -               -            -             10.1923        -             10.1923          10.1923 100.00

12. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 10.5000          -            -             20.0000        -             20.0000          9.5000 90.48

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลิ

ทุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

10.5000          -            -             -             -             -               -10.5000 -100.00 

- โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตร

ไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

-               -            -             10.0000        -             10.0000          10.0000 100.00

- โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชวีภาพ 

(Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ที่สาํคญัของภาค

-               -            -             10.0000        -             10.0000          10.0000 100.00

13. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ -               -            -             4.1250         -             4.1250           4.1250 100.00

- โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาภาค -               -            -             4.1250         -             4.1250           4.1250 100.00

14. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 55.0000          -            -             40.0000        -             40.0000          -15.0000 -27.27 

- โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชวีภาพ 

(Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ที่สาํคญัของภาค 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

55.0000          -            -             40.0000        -             40.0000          -15.0000 -27.27 
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ปี 2563

งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จากปี 2563

รฐัวิสาหกจิ 402.4384         -            455.3761       -              -              455.3761         52.9377 13.15

1. การประปาส่วนภมูภิาค 402.4384        -            455.3761       -             -             455.3761        52.9377 13.15

- โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 310.2284        -            423.8761       -             -             423.8761        113.6477 36.63

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

92.2100          -            31.5000        -             -             31.5000          -60.7100 -65.84 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 214.9176         -            -              -              -              -               -214.9176 -100.00 

1. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมกุดาหาร 34.9176          -            -             -             -             -               -34.9176 -100.00 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 34.9176          -            -             -             -             -               -34.9176 -100.00 

2. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเลย 180.0000        -            -             -             -             -               -180.0000 -100.00 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 180.0000        -            -             -             -             -               -180.0000 -100.00 
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 6,306.3676           7,744.7164           1,438.3488      22.81

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชน

มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดีข้ึน

6,306.3676           7,744.7164           1,438.3488      22.81

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดัที่ 2 : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) 

ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่

0.446

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม 

การคา้และการลงทุน

1,983.3687           1,969.1965           -14.1722 -0.71 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการคา้การลงทุนเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

ตวัชี้วดัที่ 2 : อตัราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ

ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขยายตวัไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดัที่ 3 : มลูค่าการคา้ชายแดนขยายตวัไมต่ํา่กวา่  รอ้ยละ 20

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อม

เพื่อการส่งออกสูป่ระเทศเพื่อนบา้น

68.9458               29.0063               -39.9395 -57.93 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

62.3550              22.3555              -39.9995 -64.15 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 62.3550              22.3555              -39.9995 -64.15 

กิจกรรม : โครงการสรา้งศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการ 

Startup และ SMEs และ

สรา้งโรงงานตน้แบบแปรรูปสนิคา้

ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2 สว่นการก่อสรา้งโรงงานตน้แบบ

(Pilot Plant)

62.3550              22.3555              -39.9995 -64.15 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผลติภณัฑ์

ที่ไดร้บัการยกระดบัและมมีาตรฐาน

ผลติภณัฑข์อง SMEs

 รายการ 120 60

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 5.6218                6.6508                1.0290 18.30

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 5.6218                6.6508                1.0290 18.30

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการคา้การลงทุน

ตามแนวชายแดนและเช่ือมโยงระเบยีง

เศรษฐกิจอนุภูมภิาคลุม่แมน่ํา้โขง

5.6218                -                    -5.6218 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 8

กิจกรรม : ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ

การคา้ชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

-                    6.6508                6.6508 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมาย

มมีลูค่าทางการคา้ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 10

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม 0.9690                -                    -0.9690 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 0.9690                -                    -0.9690 -100.00 

กิจกรรม : สง่เสริมและสนบัสนุนวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และวสิาหกิจ

ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

0.9690                -                    -0.9690 -100.00 

2. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตวัช้ีวดั กลุ่มโครงการ  จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน  - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บั

การพฒันา

 ราย 130

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑแ์ละ

บรรจภุณัฑไ์ดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 4

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสูส่ากล 89.8019               39.6075               -50.1944 -55.89 

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี 15.0000              -                    -15.0000 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชุม

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

15.0000              -                    -15.0000 -100.00 

กิจกรรม : สรา้งงานไมซท์ีเ่ก่ียวขอ้งกบั

อตัลกัษณแ์ละเชื่อมโยงวถิชีีวติ 

แหลง่ท่องเที่ยวในภูมภิาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

15.0000              -                    -15.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : งานสมัมนาและ

เจรจาธุรกิจในพื้นที่เป้าหมาย

 งาน 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความพงึพอใจ

ของชุมชนพื้นที่เป้าหมายจากกิจกรรม

ที่จดัขึ้น

 รอ้ยละ 80

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

54.5400              -                    -54.5400 -100.00 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 22.5400              -                    -22.5400 -100.00 

กิจกรรม : การพฒันาภาค และ

พื้นที่เศรษฐกิจ

22.5400              -                    -22.5400 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการ  โครงการ 1

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 12.0000              -                    -12.0000 -100.00 

กิจกรรม : สนบัสนุนการพฒันานวตักรรม

เพือ่พฒันาภาค

12.0000              -                    -12.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ

 คน 250

ตวัชี้วดักิจกรรม : ศูนยป์ฏบิตักิาร

ยกระดบัมาตรฐานผา้ทอพื้นเมอืง

ลุม่นํา้โขง

 ศูนย์ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้าย

การผลติตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

 ลา้นบาท 12

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน

20.0000              -                    -20.0000 -100.00 

กิจกรรม : ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้

กลุม่ผา้ไหม ผา้ฝ้าย ผา้ยอ้มคราม 

และศูนยก์ลางแฟชัน่ในระดบัภูมภิาค

20.0000              -                    -20.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนบุคลากร/

บุคลากรภายนอกที่ไดร้บัการพฒันา

 คน 500

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15.0003              -                    -15.0003 -100.00 

หน่วยงาน : กรมหมอ่นไหม 15.0003              -                    -15.0003 -100.00 

กิจกรรม : ยกระดบัผา้ไหม

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสูส่ากล

15.0003              -                    -15.0003 -100.00 
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาดา้นการปลูกหมอ่น

เลี้ยงไหม ไมน่อ้ยกวา่

 ราย 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาดา้นคุณภาพเสน้ไหม

และผา้ไหม ไมน่อ้ยกวา่

 ราย 300

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรและผูป้ระกอบการ

จาํหน่ายผา้ไหม

ภายใตโ้ครงการ ไมน่อ้ยกวา่

 เมตร 10,000

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ -                    15.2260              15.2260 100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ -                    15.2260              15.2260 100.00

กิจกรรม : ยกระดบัผา้ทออสีานสูส่ากล -                    15.2260              15.2260 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายมมีลูค่า

ทางการคา้ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 25

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม 5.2616                24.3815              19.1199 363.39

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 5.2616                8.7840                3.5224 66.95

กิจกรรม : สง่เสริมและเพิม่ศกัยภาพ

ผา้ทออสีาน

5.2616                8.7840                3.5224 66.95

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑ์

หตัถอุตสาหกรรมสิง่ทอไดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 40 85

ตวัชี้วดักิจกรรม : บคุลากรไดร้บั

การพฒันา

 คน 600 330

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม -                    15.5975              15.5975 100.00

กิจกรรม : ยกระดบัผา้ทอมอือตัลกัษณ์

อสีานสูส่ากล

-                    15.5975              15.5975 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจและผูร้บับริการ

ที่ไดร้บัการพฒันา

 กิจการ 170

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผลติภณัฑ์

ที่ไดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 170

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจไดร้บั

การพฒันาใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้น

เฉลีย่รอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดั

เป็นเมืองน่าอยู่

444.6882             636.8158             192.1276 43.21

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

2.8923                156.6977             153.8054 5,317.75

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

2.8923                156.6977             153.8054 5,317.75

กิจกรรม : จดัระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ที่มคีุณภาพเพยีงพอ

ต่อความตอ้งการและกิจกรรมเศรษฐกิจ

ในเมอืง

2.8923                156.6977             153.8054 5,317.75
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จ

การก่อสรา้งอาคารอาํนวยการ

อุทยานวทิยาศาสตรภ์ูมภิาค

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง

เป็นตวัชี้วดัแบบสะสม

 รอ้ยละ 30 57

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 40.0000              -                    -40.0000 -100.00 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 40.0000              -                    -40.0000 -100.00 

กิจกรรม : พฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดั

เป็นเมอืงน่าอยู่

40.0000              -                    -40.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 91.5675              26.2420              -65.3255 -71.34 

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั 91.5675              26.2420              -65.3255 -71.34 

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะ

ดา้นสุขภาพ และการแพทย ์ขอนแก่น

19.1212              -                    -19.1212 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดระบบเชื่อมโยง

ขอ้มลูผูป่้วยฉุกเฉินที่สามารถใชง้านได ้

ทนัท่วงที

 หน่วยงาน 3

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะ

ดา้นการท่องเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

17.6835              13.0304              -4.6531 -26.31 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนการประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลัของ SME 

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 ราย 40

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกป้ญัหา

ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายการพฒันา

 ราย 100

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะ

ดา้นการจราจรและขนสง่ตะเขบ็ชายแดน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

54.7628              -                    -54.7628 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกไ้ขปญัหา

ดา้นความปลอดภยัสามารถป้องกนั

และสรา้งความปลอดภยัด่านชายแดน

 พื้นที่ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการพฒันาความม ัน่คง

ความปลอดภยัของประชาชน/ชมุชน

ในพื้นที่พฒันา

 พื้นที่ 2

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะ

น่าอยู่ ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง

-                    2.2548                2.2548 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกไ้ขปญัหาดา้น

การเกษตรในพื้นที่

 ราย 20
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการ

ดา้นการเกษตรไดร้บัการยกระดบั

ขดีความสามารถดว้ยเทคโนโลยี

และนวตักรรมดจิทิลัการเกษตร

อจัฉริยะ มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

 ราย 5

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะ

น่าอยู่ ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 1

-                    8.7056                8.7056 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกไ้ขปญัหา

ดา้นการเกษตรในพื้นที่

 ราย 80

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการ

ดา้นการเกษตรไดร้บัการยกระดบั

ขดีความสามารถดว้ยเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมดจิทิลัการเกษตรอจัฉริยะ 

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

 ราย 20

กิจกรรม : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะ

น่าอยู่ ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2

-                    2.2512                2.2512 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดการแกไ้ขปญัหา

ดา้นการเกษตรในพื้นที่

 ราย 20

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการ

ดา้นการเกษตรไดร้บัการยกระดบั

ขดีความสามารถดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ดจิทิลัการเกษตรอจัฉริยะ 

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

 ราย 5

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย -                    30.0000              30.0000 100.00

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง -                    30.0000              30.0000 100.00

กิจกรรม : พฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดั

เป็นเมอืงน่าอยู่

-                    30.0000              30.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ที่สง่เสริม

ใหเ้กิดการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดั

เป็นเมอืงน่าอยู่

 แห่ง -             1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีณุภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ -             100

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ 310.2284             423.8761             113.6477 36.63

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค 310.2284             423.8761             113.6477 36.63

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

173.7944             347.2051             173.4107 99.78

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บั

การก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย

 แห่ง 1 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กิจกรรม : ค่าปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบท่อจ่ายนํา้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

83.5240              60.8440              -22.6800 -27.15 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บั

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบท่อจ่ายนํา้

 แห่ง 1 4

กิจกรรม : ค่ายา้ยแนวท่อที่ไดร้บั

ผลกระทบจากการก่อสรา้ง 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

52.9100              15.8270              -37.0830 -70.09 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บั

การยา้ยแนวท่อที่ไดร้บัผลกระทบ

จากการก่อสรา้ง

1

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันานวตักรรม

เพื่อการพฒันาภาค

32.8680               113.1705             80.3025 244.32

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

6.0000                80.2533              74.2533 1,237.56

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

-                    65.9360              65.9360 100.00

กิจกรรม : สนบัสนุนสถาบนัการศึกษา-วจิยั 

ใหม้คีวามพรอ้มดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

และบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์

-                    65.9360              65.9360 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จ

การก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา

ผูป้ระกอบการนวตักรรม 

(มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ต.ศรีไค อ.วารินชาํราบ จ.อบุลราชธานี)

 รอ้ยละ 25

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 6.0000                -                    -6.0000 -100.00 

กิจกรรม : พฒันานวตักรรม

เพือ่การพฒันาภาค

6.0000                -                    -6.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้บริการวชิาการและ

องคค์วามรู ้

 คน 2,000

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ -                    4.1250                4.1250 100.00

กิจกรรม : นวตักรรมการแปรรูป

ผลติภณัฑจ์ากขา้วหอมมะลิ

-                    1.1250                1.1250 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผลติภณัฑ์

จากขา้วหอมมะลิ

 ผลติภณัฑ์ 6

กิจกรรม : การพฒันาศกัยภาพการผลติ

ปลานิลในกระชงัโดยการใชเ้ทคโนโลยี

ภูมคิุม้กนัโรคข ัน้สูงเพือ่บรรเทาปญัหา

การเกิดโรคในพื้นที่อสีานตอนบนลุม่นํา้โขง

-                    3.0000                3.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบั

การอบรม

 คน 420

หน่วยงาน : สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน)

-                    10.1923              10.1923 100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กิจกรรม : ปัน้ธุรกิจทอ้งถิน่สูธุ่รกิจ

นวตักรรมระดบัประเทศ (Thailand 

Innovative Region Challenge) 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

-                    10.1923              10.1923 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : สามารถขยายธุรกิจ

ทอ้งถิน่ดว้ยการใชน้วตักรรมและ

มยีอดขายเพิม่ขึ้น (ประเมนิจาก

สว่นต่างของยอดขายก่อนและ

หลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรม) ไมน่อ้ยกวา่

 เท่า -             2

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร 2.1352                -                    -2.1352 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

2.1352                -                    -2.1352 -100.00 

กิจกรรม : สง่เสริมเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมเพือ่การผลติและแปรรูป

การผลติยางพารา

2.1352                -                    -2.1352 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม 

หรือระบบเทคโนโลยกีารผลติ

และแปรรูปยางพารา ทีไ่ดร้บัการพฒันา

ขึ้นใหม่

 ชิ้นงาน 5

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 24.7328              30.1900              5.4572 22.06

หน่วยงาน : กรมการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก

24.7328              30.1900              5.4572 22.06

กิจกรรม : โครงการพฒันาโรงพยาบาล

สมเดจ็พระยุพราชสวา่งแดนดนิ

ใหเ้ป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก จงัหวดัสกลนคร

24.7328              30.1900              5.4572 22.06

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานบริการสาธารณสุข

ที่ไดร้บัการยกระดบัใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเป็น

เลศิดา้นการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

 แห่ง 1 1

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม -                    2.7272                2.7272 100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม -                    2.7272                2.7272 100.00

กิจกรรม : สง่เสริมและสนบัสนุนวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และวสิาหกิจ

ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

-                    2.7272                2.7272 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บั

การพฒันา

 ราย 230

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติภณัฑแ์ละ

บรรจภุณัฑไ์ดร้บัการพฒันา

 ผลติภณัฑ์ 7

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง

ในเมืองที่มีศกัยภาพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

1,046.3828           889.2173             -157.1655 -15.02 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 1,046.3828           889.2173             -157.1655 -15.02 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 533.4000             -                    -533.4000 -100.00 
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กิจกรรม : เร่งพฒันาโครงขา่ยระบบ

การคมนาคมขนสง่ภายในภาค 

ใหเ้ป็นระบบที่สมบูรณ์

533.4000             -                    -533.4000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 12

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดค้ณุภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 91.6600              -                    -91.6600 -100.00 

กิจกรรม : โครงขา่ยทางหลวงชนบท

สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากการพฒันาระบบคมนาคม

91.6600              -                    -91.6600 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ก่อสรา้งหรือปรบัปรุง

 รายการ 8

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาและปรบัปรุง

เสน้ทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน 421.3228             889.2173             467.8945 111.05

กิจกรรม : พฒันาปจัจยัพื้นฐานโครงสรา้ง 421.3228             889.2173             467.8945 111.05

ตวัชี้วดักิจกรรม : ทา่อากาศยาน

ไดร้บัการพฒันา

 แห่ง 1 4

กลุ่มโครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ

300.6820             261.3791             -39.3029 -13.07 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 177.4500             171.5000             -5.9500 -3.35 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 130.0000             171.5000             41.5000 31.92

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เชื่อมโยงชายแดน

130.0000             -                    -130.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 3

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : พฒันาโครงขา่ยทางหลวง -                    171.5000             171.5000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 3

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 47.4500              -                    -47.4500 -100.00 

กิจกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพานสนบัสนุน

การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

ตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ

47.4500              -                    -47.4500 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ก่อสรา้ง

 รายการ 2
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทาง

สนบัสนุนการสรา้งความเขม้แขง็

ทางเศรษฐกิจไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ -                    1.8750                1.8750 100.00

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ -                    1.8750                1.8750 100.00

กิจกรรม : สรา้งความร่วมมอื

เพือ่ลดอุปสรรคและเพิม่มลูค่า

การคา้ชายแดน

-                    1.8750                1.8750 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการซื้อขาย

ทีเ่กิดจากการเจรจาจบัคู่ธุรกิจ 

(Business Matching)

 ลา้นบาท 2

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 31.0220              56.5041              25.4821 82.14

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 31.0220              56.5041              25.4821 82.14

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เชื่อมโยงพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

และชายแดน

31.0220              56.5041              25.4821 82.14

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

สรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

ตามแนวชายแดนและแนวระเบยีง

เศรษฐกิจ

 แห่ง 1 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ 92.2100              31.5000              -60.7100 -65.84 

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค 92.2100              31.5000              -60.7100 -65.84 

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา

อาคาร(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

92.2100              31.5000              -60.7100 -65.84 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บั

การก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร

 แห่ง 2 2

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 246.3967             208.4169             -37.9798 -15.41 

ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2

ตวัชี้วดัที่ 2 : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร 

ขยายตวัไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 1.5

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้

เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

31.1059               13.7954               -17.3105 -55.65 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

17.5263              10.0000              -7.5263 -42.94 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 17.5263              -                    -17.5263 -100.00 

กิจกรรม : พฒันาอาชีพและรายได ้

ของเกษตรกร

17.5263              -                    -17.5263 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรเขา้ร่วม

โครงการ

 คน 1,500

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ

-                    10.0000              10.0000 100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กิจกรรม : ถา่ยทอดเทคโนโลย ี

และนวตักรรม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้การเกษตร 

สนบัสนุนเกษตรปลอดภยั

-                    10.0000              10.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนชุมชนที่ไดร้บั

การถา่ยทอดเทคโนโลยี

 ชมุชน 20

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.1030                3.7954                -0.3076 -7.50 

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมการเกษตร 4.1030                3.7954                -0.3076 -7.50 

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพไมด้อกไมป้ระดบั

ครบวงจร

4.1030                3.7954                -0.3076 -7.50 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกร

ที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการถา่ยทอด

ความรู ้และเทคโนโลยกีารผลติไมด้อก

ไมป้ระดบัอย่างมคีุณภาพ

 ราย 240 240

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของเกษตรกร

ที่ไดร้บัการถา่ยทอดความรูใ้นการ

สง่เสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้

เกษตรสามารถนาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

 รอ้ย 60 60

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 9.4766                -                    -9.4766 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 9.4766                -                    -9.4766 -100.00 

กิจกรรม : สง่เสริมการรวมกลุม่และพฒันาเครือขา่ย

ธุรกิจเกษตรอนิทรีย์

เพือ่สรา้งโอกาสทางการคา้

6.0561                -                    -6.0561 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 8

กิจกรรม : สง่เสริมการตลาดสนิคา้เกษตร

ที่มศีกัยภาพ

1.6232                -                    -1.6232 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 5

กิจกรรม : สง่เสริมศกัยภาพดา้นการตลาดทุเรียน 

(GI) และผลติภณัฑจ์ากทุเรียน

1.7973                -                    -1.7973 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 6

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติโคเน้ือ

และโคนมคุณภาพสูง

56.0164               33.1510               -22.8654 -40.82 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

21.3864              -                    -21.3864 -100.00 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 21.3864              -                    -21.3864 -100.00 

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการผลติโคเนื้อ

และโคนมคุณภาพสูง

21.3864              -                    -21.3864 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้

บริการวชิาการ

 คน 2,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34.6300              33.1510              -1.4790 -4.27 

หน่วยงาน : กรมปศุสตัว ์ 34.6300              33.1510              -1.4790 -4.27 

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการผลติปศุสตัว ์

คุณภาพสูง

34.6300              33.1510              -1.4790 -4.27 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว ์

ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ไดร้บัการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

 ราย 200 200

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ 

(Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ที่สาํคญัของภาค

62.6071               50.0000               -12.6071 -20.14 

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

60.0000              50.0000              -10.0000 -16.67 

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 5.0000                -                    -5.0000 -100.00 

กิจกรรม : การสง่เสริมการผลติเศรษฐกิจ

ชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็น

ฐานรายไดใ้หมท่ี่สาํคญัของภาค

   5.0000                -                    -5.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของโครงการ

ที่บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 55.0000              40.0000              -15.0000 -27.27 

กิจกรรม : การยกระดบัเมอืงนวตักรรม

อาหารภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(Northeastern Food Innopolis)

55.0000              40.0000              -15.0000 -27.27 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ/กิจกรรม

 คน 1,500 1,000

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ

-                    10.0000              10.0000 100.00

กิจกรรม : พฒันาเทคโนโลยทีี่ย ัง่ยนื

สาํหรบัฟารม์ปศุสตัว ์

-                    10.0000              10.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการ

ฟารม์ปศุสตัวไ์ดร้บัการสนบัสนุน

เทคโนโลยทีี่เหมาะสม

 ราย 20

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 2.6071                -                    -2.6071 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 2.6071                -                    -2.6071 -100.00 

โครงการ : โครงการสง่เสริมการผลติเศรษฐกิจชีวภาพ

(Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หมท่ี่สาํคญัของภาค

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

2.6071                -                    -2.6071 -100.00 

กิจกรรม : พฒันาและสง่เสริมการตลาดอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร

2.6071                -                    -2.6071 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการกลุม่เป้าหมาย

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพไมน่อ้ยกวา่

 ราย 60

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่ง

กลุารอ้งไหสู้่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

96.6673               111.4705             14.8032 15.31

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

10.5000              -                    -10.5000 -100.00 

391



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ

10.5000              -                    -10.5000 -100.00 

กิจกรรม : ถา่ยทอดเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม เพือ่ยกระดบัการผลติ 

ในทุ่งกุลารอ้งไห ้

10.5000              -                    -10.5000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกร

ไดร้บัองคค์วามรูแ้ละนาํไปใชป้ระโยชน์

 ครอบครวั 2,000

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 81.1665              106.9185             25.7520 31.73

หน่วยงาน : กรมการขา้ว 24.2765              23.0785              -1.1980 -4.93 

กิจกรรม : สง่เสริมการผลติขา้วหอมมะลิ

คุณภาพชัน้เลศิ

24.2765              23.0785              -1.1980 -4.93 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของ

ขา้วหอมมะลคิณุภาพสูงตามมาตรฐาน

ในพื้นที่เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่บริหารจดัการ

ผลติขา้วดว้ยเทคโนโลยทีี่เหมาะสม

ต่อการปลูกขา้วหอมมะลขิ ัน้สูง

 ไร่ 30,000 30,000

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดนิ 56.8900              83.8400              26.9500 47.37

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการผลติ

ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

43.5000              67.6000              24.1000 55.40

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่

ทางการเกษตรไดร้บัการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานใหเ้หมาะสม

ต่อการผลติขา้วหอมมะลิ

คุณภาพสูงในทุ่งกุลารอ้งไห ้

 ไร่ 5,000 8,000

กิจกรรม : พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูก

ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

13.3900              16.2400              2.8500 21.28

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่

ทางการเกษตรไดร้บัการฟ้ืนฟูและ

ปรบัปรุงดนิใหเ้หมาะสมกบัการปลูก

ขา้วหอมมะลคิณุภาพสูง

 ไร่ 10,000 10,000

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 5.0008                4.5520                -0.4488 -8.97 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 5.0008                4.5520                -0.4488 -8.97 

กิจกรรม : สง่เสริมและยกระดบัมลูค่า

ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้(GI)

5.0008                -                    -5.0008 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 8

กิจกรรม : เชื่อมโยงตลาดขา้ว

ทุ่งกุลารอ้งไหแ้ละขา้วหอมมะลอิสีาน

-                    4.5520                4.5520 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมาย

มมีลูค่าทางการคา้ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 10

392



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาค

การท่องเที่ยวและการบรกิาร

574.4657             1,939.4822           1,365.0165 237.61

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 1

ตวัชี้วดัที่ 2 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยว ขยายตวัไมต่ํา่กวา่  รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว

เชิงประเพณีวฒันธรรม

49.0098               653.5506             604.5408 1,233.51

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี -                    10.3269              10.3269 100.00

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจ

สรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

-                    10.3269              10.3269 100.00

กิจกรรม : สรา้งความเขม้แขง็

ของอตัลกัษณส์นิคา้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสูส่ากล

-                    10.3269              10.3269 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม และเขา้ถงึองคค์วามรู ้

เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ผ่านออนไลน์

และออฟไลน์

 ราย 100,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการ

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นการพฒันาผลติภณัฑ์

 ราย 200

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                    639.6000             639.6000 100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -                    614.6000             614.6000 100.00

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

-                    614.6000             614.6000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 12

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -                    25.0000              25.0000 100.00

กิจกรรม : ปรบัปรุงทางเพือ่สง่เสริมและพฒันาการ

ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม

-                    25.0000              25.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ปรบัปรุง

 รายการ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงทาง

เพือ่สง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

เชิงประเพณีวฒันธรรมไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 33.0098              3.6237                -29.3861 -89.02 

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 33.0098              3.6237                -29.3861 -89.02 

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

เชิงประเพณีวฒันธรรม

33.0098              3.6237                -29.3861 -89.02 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่สง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

เชิงประเพณีวฒันธรรม

 แห่ง 1 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม 16.0000              -                    -16.0000 -100.00 

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 16.0000              -                    -16.0000 -100.00 

กิจกรรม : เพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต ้

อตัลกัษณจ์งัหวดั

16.0000              -                    -16.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : SME ผูป้ระกอบการ 

และวสิาหกิจชุมชน ไดร้บัการพฒันา

ผลติภณัฑ์

 กลุม่/ผลติภณัฑ์ 4/120

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูท้ี่ไดร้บัการพฒันา

มรีายไดห้รือมลูค่าผลติภณัฑ์

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารย

ธรรมอสีานใต้

20.9912               247.5521             226.5609 1,079.31

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5.9486                4.5880                -1.3606 -22.87 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษ

เพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

5.9486                4.5880                -1.3606 -22.87 

กิจกรรม : พฒันาตน้แบบแหลง่ท่องเที่ยว

อย่างย ัง่ยนืตามเกณฑ ์GSTC

0.2986                -                    -0.2986 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : องคค์วามรูต้น้แบบ

แหลง่ท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนืตามเกณฑ ์

GSTC

 เรื่อง 1

กิจกรรม : พฒันามรดกภูมปิญัญา

ทางวฒันธรรม (Intangible Cultural 

Heritage) ใหเ้ป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงสรา้งสรรคอ์ารยธรรมอสีานใต ้

3.0000                -                    -3.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มรดกภูมปิญัญา

ทางวฒันธรรม (Intangible Cultural 

Heritage) ดา้นการท่องเที่ยวเชิง

สรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

 เรื่อง 2

กิจกรรม : สง่เสริมสนิคา้และผลติภณัฑ์

ทางการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์

เขตพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

2.6500                4.5880                1.9380 73.13

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคจ์ากทุน

ทางวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

หรือเสริมสรา้งศกัยภาพ

 กิจกรรม 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือขา่ย

การท่องเทีย่วโดยชุมชน

 ชุมชน 11

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                    178.0000             178.0000 100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -                    99.0000              99.0000 100.00

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

-                    99.0000              99.0000 100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 3

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดค้ณุภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -                    79.0000              79.0000 100.00

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางแหลง่ทอ่งเที่ยว

อารยธรรมอสีานใต ้

-                    79.0000              79.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ก่อสรา้งหรือปรบัปรุง

 รายการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเสน้ทาง

แหลง่ท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

ไดค้ณุภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 6.0426                4.6655                -1.3771 -22.79 

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

6.0426                4.6655                -1.3771 -22.79 

กิจกรรม : การสง่เสริมและพฒันา

เครื่องประดบัเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรมของชนเผ่า

6.0426                4.6655                -1.3771 -22.79 

ตวัชี้วดักิจกรรม : สรา้งคอลเลคชัน่

ผลติภณัฑท์ีส่ะทอ้นเอกลกัษณ์

ของชนเผ่าอย่างนอ้ย

 ชุด 5

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูท้ี่เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ

พฒันาเครื่องประดบัเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรมของชนเผ่ามรีายได ้

เพิม่ขึ้นไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ 3

ตวัชี้วดักิจกรรม : คอลเลคชัน่

ผลติภณัฑเ์อกลกัษณช์นเผ่า

สามารถสรา้งรายได ้ไมต่ํา่กวา่

 รอ้ยละ -             3

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย -                    42.0000              42.0000 100.00

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง -                    42.0000              42.0000 100.00

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันา

การท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

-                    42.0000              42.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่สง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

อารยธรรมอสีานใต ้

 แห่ง -             2

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ -             100

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม 9.0000                18.2986              9.2986 103.32

หน่วยงาน : กรมศิลปากร 9.0000                18.2986              9.2986 103.32

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและ

แหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรม

เพือ่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดบั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสีานใต)้

9.0000                18.2986              9.2986 103.32
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่

ไดร้บัการพฒันา

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน

การแขง่ขนัของกลุม่พี้นที่อสีานใต ้

 แห่ง 1 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : แหลง่ศิลปวฒันธรรม

ไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐาน

และหลกัวชิาการ

 รอ้ยละ 100 100

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว

วถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา

54.8079               736.4987             681.6908 1,243.78

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1.6015                1.5184                -0.0831 -5.19 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษ

เพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

1.6015                1.5184                -0.0831 -5.19 

กิจกรรม : พฒันาและสง่เสริมสนิคา้และผลติภณัฑ์

ทางการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

วถิชีีวติลุม่นํา้โขง

1.6015                -                    -1.6015 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : สนิคา้และบริการ

เชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

 เรื่อง 1

กิจกรรม : สง่เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตน้แบบ 

(กลุม่จงัหวดัวถิชีีวติลุม่นํา้โขง)

-                    1.5184                1.5184 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชมุชนที่ไดร้บั

การพฒันาตามเกณฑก์ารพฒันา

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ของประเทศไทย (CBT Thailand)

 ชมุชน 1

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 20.0000              636.4400             616.4400 3,082.20

หน่วยงาน : กรมทางหลวง -                    610.4400             610.4400 100.00

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

-                    501.4400             501.4400 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุง

สะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวงและปรบัปรุง

สะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

-                    109.0000             109.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 20.0000              26.0000              6.0000 30.00

กิจกรรม : บาํรุงรกัษาทางเพือ่สง่เสริมและ

พฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุม่นํา้โขง

20.0000              26.0000              6.0000 30.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ปรบัปรุง

 รายการ 1 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : บาํรุงรกัษาทาง

เพือ่สง่เสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

วถิชีีวติลุม่นํา้โขงไดค้ณุภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 100

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 2.7363                -                    -2.7363 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 2.7363                -                    -2.7363 -100.00 

กิจกรรม : สง่เสริมการตลาดผลติภณัฑ์

อนุภูมภิาคลุม่แมน่ํา้โขง

2.7363                -                    -2.7363 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท 8

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 30.4701              98.5403              68.0702 223.40

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 30.4701              98.5403              68.0702 223.40

กิจกรรม : ยกระดบัการท่องเที่ยววถิชีีวติ

ลุม่นํา้โขง - เชิงกีฬา

30.4701              98.5403              68.0702 223.40

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน เพือ่สง่เสริม

และพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติ

ลุม่นํา้โขง เชิงกีฬา

 แห่ง 4 4

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว

ยคุก่อนประวตัิศาสตร ์

13.6200               109.8930             96.2730 706.85

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม -                    49.0000              49.0000 100.00

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท -                    49.0000              49.0000 100.00

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางแหลง่ทอ่งเที่ยว

ยุคก่อนประวตัิศาสตร์

-                    49.0000              49.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ก่อสรา้งหรือปรบัปรุง

 รายการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเสน้ทาง

แหลง่ท่องเที่ยวยุคก่อนประวตัศิาสตร์

ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม 13.6200              60.8930              47.2730 347.09

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม -                    2.3930                2.3930 100.00

กิจกรรม : สง่เสริมการท่องเที่ยว

เชิงประวตัศิาสตร ์ประเพณี และ

วฒันธรรม (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

-                    2.3930                2.3930 100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน

กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรม

ในการพฒันาและต่อยอดผลติภณัฑ ์

ที่แสดงอตัลกัษณข์องแหลง่ทอ่งเที่ยว

ยุคก่อนประวตัิศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่

 คน 250

หน่วยงาน : กรมศิลปากร 13.6200              58.5000              44.8800 329.52

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวและ

แหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรม

เพือ่เชื่อมโยงการท่องเทีย่วพื้นที่ระดบั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

13.6200              58.5000              44.8800 329.52

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรมที่

ไดร้บัการพฒันา

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ของกลุม่ท่องเที่ยวยุคก่อนประวตัศิาสตร์

 แห่ง 1 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : แหลง่ศิลปวฒันธรรม

ไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐาน

และหลกัวชิาการ

 รอ้ยละ 100 100

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ธรรมชาติ

436.0368             191.9878             -244.0490 -55.97 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม 51.4000              88.0000              36.6000 71.21

หน่วยงาน : กรมทางหลวง 25.0000              48.0000              23.0000 92.00

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว 

สิง่อาํนวยความสะดวก ประชาสมัพนัธ ์

และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

25.0000              -                    -25.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

กิจกรรม : พฒันาทางหลวง

เพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว

-                    48.0000              48.0000 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางหลวง

และปรบัปรุงสะพานไดค้ณุภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท 26.4000              40.0000              13.6000 51.52

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติ

26.4000              40.0000              13.6000 51.52

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการทาง

ที่ก่อสรา้งหรือปรบัปรุง

 รายการ 2 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาเสน้ทาง

แหลง่ท่องเที่ยวธรรมชาติไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ 100 100

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

93.6777              41.7125              -51.9652 -55.47 
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรธรณี 69.0000              -                    -69.0000 -100.00 

กิจกรรม : พฒันาพพิธิภณัฑเ์พือ่ยกระดบั

การท่องเที่ยวและใหบ้ริการพพิธิภณัฑท์างธรณีวทิยา

และซากดกึดาํบรรพ์

69.0000              -                    -69.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พพิธิภณัฑ์

ทางธรณีวทิยาและซากดกึดาํบรรพ ์

ไดร้บัการพฒันาเพือ่ยกระดบั

การท่องเที่ยวเชิงวชิาการ

 แห่ง 2 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูร้บับริการ

มคีวามพงึพอใจในการใหบ้ริการ

ของพพิธิภณัฑ ์ไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 80 80

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื

24.6777              41.7125              17.0348 69.03

กิจกรรม : ทอ่งเที่ยวตามแหลง่ธรรมชาติ 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

24.6777              7.4472                -17.2305 -69.82 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์

 แห่ง 4 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนและ

ผูป้ระกอบการในพื้นที่มรีายได ้

จากการใหบ้ริการดา้นการท่องเที่ยว

เชิงอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10 10

กิจกรรม : พฒันาสวนพฤกษศาสตร์

ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

-                    3.3132                3.3132 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาสวน

พฤกษศาสตรภ์ฝูอยลม 60 พรรษา 

มหาราชินี ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว

ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

 แห่ง 1

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยว

ดา้นสตัวป่์าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

-                    30.9521              30.9521 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพ

แหลง่ท่องเทีย่วดา้นสตัวป่์า

 แห่ง 4

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 76.0415              62.2753              -13.7662 -18.10 

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 66.1209              62.2753              -3.8456 -5.82 

กิจกรรม : ยกระดบัการท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติ

66.1209              62.2753              -3.8456 -5.82 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ทีไ่ดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

เพือ่สง่เสริมและพฒันาการท่องเทีย่ว

ธรรมชาติ

 แห่ง 3 3

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีุณภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100

หน่วยงาน : กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ 9.9206                -                    -9.9206 -100.00 
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

- กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

- กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

กิจกรรม : พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว 

สิง่อาํนวยความสะดวก ประชาสมัพนัธ ์

และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

9.9206                -                    -9.9206 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดก้ารท่องเที่ยวขยายตวั

เพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4

กระทรวง : องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 214.9176             -                    -214.9176 -100.00 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัเลย 180.0000             -                    -180.0000 -100.00 

กิจกรรม : กิจกรรมการพฒันาพื้นที่

ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

180.0000             -                    -180.0000 -100.00 

หน่วยงาน : องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัมกุดาหาร 34.9176              -                    -34.9176 -100.00 

กิจกรรม : กิจกรรมการพฒันาพื้นที่

ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

34.9176              -                    -34.9176 -100.00 

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบั

คุณภาพชีวติ

246.0700             154.3948             -91.6752 -37.26 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุง พฒันา 

ประชาชนมคีณุภาพชีวติดขีึ้น

 รอ้ยละ 1

ตวัชี้วดัที่ 2 : สดัสว่นคนจนลดลงเหลอื  รอ้ยละ 10.8

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติ

ผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม

64.9085               41.5597               -23.3488 -35.97 

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย์

-                    23.1537              23.1537 100.00

หน่วยงาน : สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

(องคก์ารมหาชน)

-                    23.1537              23.1537 100.00

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพคนและ

เครือขา่ยองคก์รชุมชน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

-                    23.1537              23.1537 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูน้าํในขบวนองคก์ร

ชุมชน มทีกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ 

และขดีความสามารถในการพฒันา

ชุมชนทอ้งถิน่

 ตาํบล 870

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

7.0000                -                    -7.0000 -100.00 

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 2.0000                -                    -2.0000 -100.00 

กิจกรรม : โครงการบูรณาการพฒันาพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

2.0000                -                    -2.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ

 คน 500

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการ

ที่ดาํเนินการ

 โครงการ 1

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 5.0000                -                    -5.0000 -100.00 

กิจกรรม : การพฒันาพื้นที่ภาคสรา้ง

ความเขม้แขง็ของฐานเศรษฐกิจ

5.0000                -                    -5.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชน

ที่เขา้ร่วมโครงการ

 คน 1,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชมุชนมรีายได ้

เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 30
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ตวัชี้วดักิจกรรม : ชมุชนมภีาคี

เครือขา่ยในการขบัเคลือ่นให ้

โครงการประสบความสาํเร็จ

 หน่วยงาน 2

กระทรวง : กระทรวงยุตธิรรม 1.7647                -                    -1.7647 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม 1.7647                -                    -1.7647 -100.00 

กิจกรรม : ยุติธรรมเชิงรุกสรา้งสุข

ใหป้ระชาชน

1.7647                -                    -1.7647 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมายที่

เขา้ร่วมกิจกรรม 

ไมน่อ้ยกวา่

 คน 7,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของ

ศูนยยุ์ตธิรรมชุมชนที่นาํกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลอืกมาใชเ้พือ่ระงบั

ขอ้พพิาทในเรื่องหน้ีนอกระบบ

 รอ้ยละ 70

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร 0.7676                -                    -0.7676 -100.00 

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

0.7676                -                    -0.7676 -100.00 

กิจกรรม : พฒันาผลติภณัฑแ์ละ

บรรจภุณัฑ ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาด

0.3476                -                    -0.3476 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมสามารถพฒันาผลติภณัฑ์

และบรรจภุณัฑไ์ดต้รงตาม

ความตอ้งการของตลาด

 รอ้ยละ 80

กิจกรรม : พฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา

เพือ่เตรียมความพรอ้มสูเ่ขตพฒันา

เศรษฐกิจพเิศษ

0.4200                -                    -0.4200 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมไดร้บัการพฒันา

ใหม้คีวามพรอ้มตามสมรรถนะ

กาํลงัคนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

 คน 300

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 55.3762              18.4060              -36.9702 -66.76 

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 55.3762              18.4060              -36.9702 -66.76 

กิจกรรม : พฒันามาตรฐานการใหบ้ริการ

และการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

55.3762              18.4060              -36.9702 -66.76 

ตวัชี้วดักิจกรรม : คลนิิกผูสู้งอายุ

มมีาตรฐานผ่านเกณฑก์ารประเมนิ

ของกรมการแพทย ์ไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 50 50

ตวัชี้วดักิจกรรม : ตาํบลมรีะบบ

การสง่เสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุ

ระยะยาว(LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

ไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 85 85

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุม

โรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ท่อน้ําดีในพื้นที่เสีย่ง

181.1615             112.8351             -68.3264 -37.72 

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 181.1615             112.8351             -68.3264 -37.72 
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หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 181.1615             112.8351             -68.3264 -37.72 

กิจกรรม : คดักรอง เฝ้าระวงั ป้องกนั

ควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัมะเร็งทอ่นํา้ด ี

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

181.1615             112.8351             -68.3264 -37.72 

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละการคดักรอง

พยาธใิบไมต้บัในประชาชนกลุม่เสีย่ง

 รอ้ยละ 100 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละประชาชน

กลุม่เสีย่งอายุ 40 ปีขึ้นไป 

ไดร้บัการตรวจคดักรองดว้ยอลัตา้ซาวด์

 รอ้ยละ 100 100

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาค

ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

4.4300                5.2900                0.8600 19.41

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัสว่นความเสมอภาคทางสงัคม 

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 10

ตวัชี้วดัที่ 2 :สดัสว่นคนจน ลดลงเหลอื  รอ้ยละ 10.8

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโภชนาการแม่และเด็ก 4.4300                5.2900                0.8600 19.41

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 4.4300                5.2900                0.8600 19.41

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 4.4300                5.2900                0.8600 19.41

กิจกรรม : เฝ้าระวงั ตดิตาม แกไ้ข

ภาวะโภชนาการ และพฒันาการเดก็ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

4.4300                5.2900                0.8600 19.41

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละหญงิตัง้ครรภ์

โลหติจาง ไมเ่กิน

 รอ้ยละ 2 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : ทารกแรกเกิดมภีาวะ

ขาดสารไอโอดนี ลดลง

 รอ้ยละ 2 2

ตวัชี้วดักิจกรรม : เดก็ อายุ 6 เดอืน 

- 5 ปี ไดร้บัยาธาตุเหลก็ต่อเนื่อง

ครอบคลมุ ไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 90 90

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

3,251.6365           3,467.9360           216.2995 6.65

ตวัชี้วดัที่ 1 : ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1

ตวัชี้วดัที่ 2 : พื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้น  ไร่ 120,000

ตวัชี้วดัที่ 3 : สดัสว่นพื้นที่ป่าไมต่้อพื้นที่ภาคไมต่ํา่กวา่  รอ้ยละ 15

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธภิาพบรหิารจดัการน้ําเพื่อ

การพฒันาที่ย ัง่ยนื

3,043.9125           3,336.7980           292.8855 9.62

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,022.9125           3,312.2980           289.3855 9.57

หน่วยงาน : กรมชลประทาน 3,022.9125           3,312.2980           289.3855 9.57

กิจกรรม : ปรบัปรุง พฒันาและจดัหา

แหลง่นํา้

3,022.9125           3,312.2980           289.3855 9.57

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่

ชลประทานเพิม่ขึ้น

 ไร่ 37,640 29,418

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตร

เก็บกกัที่เพิม่ขึ้น

 ลา้น ลบ.ม. -             10.88

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 21.0000              24.5000              3.5000 16.67

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 21.0000              24.5000              3.5000 16.67
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กิจกรรม : ปรบัปรุงพฒันาและ

จดัหาแหลง่นํา้

21.0000              24.5000              3.5000 16.67

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การบริหารจดัการนํา้

 แห่ง 1 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคีณุภาพและ

ไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจดัทรพัยากรป่าไม ้

และสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

207.7240             131.1380             -76.5860 -36.87 

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

207.7240             131.1380             -76.5860 -36.87 

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้ 125.8413             56.3734              -69.4679 -55.20 

กิจกรรม : อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากร

ป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

13.1016              -                    -13.1016 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือขา่ย

ความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่า

มสีว่นร่วมในการป้องกนัและ

ควบคุมไฟป่า

 หมูบ่า้น 150

กิจกรรม : ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม ้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

2.8563                -                    -2.8563 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครือขา่ยชุมชน

ฟ้ืนฟูป่า

 หมูบ่า้น 4

กิจกรรม : อนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

อย่างมสีว่นร่วมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

60.7964              -                    -60.7964 -100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือขา่ย

ราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า (รสทป.) 

ที่ไดร้บัการสนบัสนุนเพิม่ขึ้น

 เครือขา่ย 22

ตวัชี้วดักิจกรรม : ราษฎรในชุมชน

ไดร้บัการสง่เสริมใหม้สีว่นร่วม

ในการบริหารจดัการป่าชุมชน

 ป่าชุมชน 480

กิจกรรม : พฒันาอาชีพและรายไดเ้กษตรกร 49.0870              56.3734              7.2864 14.84

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไมท้ีไ่ดร้บั

การฟ้ืนฟู

 ไร่ 6,000 7,500

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ที่เพิม่ขึ้น

 ไร่ 4,300 3,700

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื

81.8827              74.7646              -7.1181 -8.69 

กิจกรรม : สรา้งเครือขา่ยราษฎรพทิกัษป่์า 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

0.5500                0.7500                0.2000 36.36

ตวัชี้วดักิจกรรม : มเีครือขา่ยราษฎร

อาสาสมคัรพทิกัษป่์า (รสทป.)

เพิม่ขึ้น

 เครือขา่ย 4
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ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจ

ต่อการฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชุมชนมสีว่นร่วม

ในการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

 หมูบ่า้น 11

กิจกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

74.9787              72.0790              -2.8997 -3.87 

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไดร้บั

การปลูกฟ้ืนฟูเพิม่ขึ้น

 ไร่ 2,500 2,650

กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้

ระหวา่งคนกบัสตัวป่์า 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

6.3540                1.9356                -4.4184 -69.54 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ลดความขดัแยง้

ของคนกบัสตัวป่์าในพื้นที่

ที่มปีญัหาอย่างนอ้ย

 แห่ง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงทุ่งหญา้

สาํหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า

 ไร่ 1,200

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรบัปรุงแหลง่นํา้

สาํหรบัสตัวป่์า

 แหลง่ 15
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บาท

ในพื้นทีเ่ชื่อมโยงระเบยีงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก - ตะวนัตก เพือ่การส่งออกสู่ประเทศเพือ่นบา้น

บาท

62.3550          29.0063 -             - -              

          62.3550        22.3555              -               -                 -   

          62.3550        22.3555              -               -                 -   

          62.3550        22.3555              -               -                 -   

                -            6.6508              -               -                 -   

                -            6.6508              -               -                 -   

                -            6.6508              -               -                 -   

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์              6.6508

- ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจการคา้ชายแดนภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

             6.6508

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

           84.7105

- โครงการสรา้งศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการ 

Startup และ SMEs และสรา้งโรงงาน

ตน้แบบแปรรูปสนิคา้ดา้นการเกษตรภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 สว่นการ

ก่อสรา้งโรงงานตน้แบบ (Pilot Plant)

           84.7105

2. กระทรวงพาณิชย์              6.6508

1.1 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี            84.7105

รวมทัง้สิ้น 91.3613            

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 91,361,300

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

3. รายละเอยีดงบประมาณ จําแนกตามกล่มุโครงการ

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 1.1.1 เพ่มิศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กล่มุโครงการท่ี 1 โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพ่อืการส่งออกสู่ประเทศเพ่อืนบา้น 29,006,300

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวสิาหกิจชุมชน ผลติสนิคา้ อปุโภคบริโภค

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัรอ้ยเอด็  จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดักาฬสนิธุ์

(3) ระยะเวลา

2 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

22,355,500             บาท

1. งบลงทนุ 22,355,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 22,355,500             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,355,500             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,239,500              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย) 5,239,500              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑเ์ครือ่งจกัรกล 17,116,000             บาท

(1) เครือ่งทาํแหง้แบบฟลูอดิไดซเ์บด (Fluidized bed dryer)  

    ตาํบลเมอืงศรไีค อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 3,100,000              บาท

(2) เครือ่งทาํแหง้แบบแช่แขง็ระเหดิ (Freeze dryer)  ตาํบลเมอืงศรไีค

    อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 4,535,000              บาท

(3) เครือ่งบรรจแุบบปลอดเชื้อ (Aseptic process/packaging room)

    ตาํบลเมอืงศรไีค อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 9,481,000              บาท

6,650,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,650,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการคา้ชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 6,650,800              บาท

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสูป่ระเทศเพื่อนบา้น

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของภาคขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  มลูค่าการคา้ชายแดนขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 20

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสูป่ระเทศเพื่อนบา้น

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบา้น
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บาท

- เพือ่เพิม่ศกัยภาพธุรกิจผา้ไหม ทีส่ามารถต่อยอดสู่อตุสาหกรรมแฟชัน่และอุตสาหกรรมอื่นๆ

สรา้งโอกาสการลงทนุของผูป้ระกอบการในพื้นที่

บาท

5.2616           39.6075       41.7840        -           -              

                -          15.2260              -               -                 -   

                -          15.2260              -               -                 -   

                -          15.2260              -               -                 -   

           5.2616        24.3815        41.7840             -                 -   

           5.2616          8.7840          8.7840             -                 -   

           5.2616          8.7840          8.7840             -                 -   

                -          15.5975        33.0000             -                 -   

                -          15.5975        33.0000             -                 -   

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม            22.8296

- ส่งเสริมและเพิม่ศกัยภาพผา้ทออสีาน            22.8296

2.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม            48.5975

- ยกระดบัผา้ทอมอือตัลกัษณอ์สีานสูส่ากล            48.5975

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

- ยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล            15.2260

2. กระทรวงอตุสาหกรรม            71.4271

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            15.2260

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

           15.2260

รวมทัง้สิ้น 86.6531            

1. กระทรวงพาณิชย์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดัสกลนคร

จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภู

(3) ระยะเวลา

3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 86,653,100

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563

(2) สถานที่ดาํเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 39,607,500

(1) วตัถปุระสงค์

- เพือ่เพิม่ผลติภาพเกษตรกรผูผ้ลติผา้ไหมในข ัน้ตน้และข ัน้กลางของการผลติ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

15,226,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 15,226,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 15,226,000             บาท

8,784,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,434,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 4,434,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑส์ิง่ทอและแฟชัน่ดว้ยการออกแบบ

เชงิอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมสู่อสีานแฟชัน่ 4,434,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 4,350,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันายกระดบัการผลติผา้ไหมสู่สากล 4,350,000              บาท

15,597,500             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 15,597,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผา้ทอมอือตัลกัษณ์อสีานสู่สากล 15,597,500             บาท

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสูส่ากล

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของภาคขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  มลูค่าการคา้ชายแดนขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 20

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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บาท

ของประชาชนทกุกลุม่วยั และรองรบัการเจริญเตบิโตอย่างเหมาะสม 

- เพือ่ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการสิง่แวดลอ้ม

บาท

339.4902         636.8158      1,051.4787    60.0000      -              

           2.8923       156.6977       194.9200             -                 -   

           2.8923       156.6977       194.9200             -                 -   

           2.8923       156.6977       194.9200             -                 -   

          17.6835        26.2420              -               -                 -   

          17.6835        26.2420              -               -                 -   

          17.6835        13.0304              -               -                 -   

                -            2.2548              -               -                 -   

- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะดา้นการ

ท่องเทีย่วภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           30.7139

- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่ 

ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

            2.2548

- จดัระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ทีม่คีุณภาพเพยีงพอต่อความตอ้งการและ

กิจกรรมเศรษฐกิจในเมอืง

          354.5100

2. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม            43.9255

2.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั            43.9255

รวมทัง้สิ้น 2,087.7847        

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

          354.5100

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

          354.5100

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 636,815,800

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

(1) วตัถปุระสงค์

- เพือ่ใหม้กีารบริหารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างมปีระสทิธิภาพสอดรบักบัการเป็นเมอืงน่าอยู่

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลา

4 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 2,087,784,700

409



                -            8.7056              -               -                 -   

                -            2.2512              -               -                 -   

                -          30.0000        60.0000       60.0000               -   

                -          30.0000        60.0000       60.0000               -   

                -          30.0000        60.0000       60.0000               -   

        318.9144       423.8761       796.5587             -                 -   

        318.9144       423.8761       796.5587             -                 -   

        173.7944       347.2051       796.5587             -                 -   

          92.2100        60.8440              -               -                 -   

          52.9100        15.8270              -               -                 -   

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

       1,317.5582

- ค่าปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพระบบท่อ

จ่ายนํา้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

          153.0540

- ค่ายา้ยแนวท่อทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ

ก่อสรา้ง (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

           68.7370

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

- พฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดั

เป็นเมอืงน่าอยู่

          150.0000

4. รฐัวสิาหกจิ        1,539.3492

4.1 การประปาส่วนภมูภิาค        1,539.3492

- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่ 

ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 2

            2.2512

3. กระทรวงมหาดไทย           150.0000

3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           150.0000

- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่ 

ดา้นการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง 1

            8.7056

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

156,697,700           บาท

1. งบลงทนุ 156,697,700           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 156,697,700           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 156,697,700           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 7,597,700              บาท

(1) ค่าควบคมุงานก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค

    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา

    จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 7,597,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,940,000             บาท

เงนิงบประมาณ 17,940,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,930,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,892,300              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,597,700              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,520,000              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 149,100,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารอาํนวยการอทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค

    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา

    จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 149,100,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 448,500,000            บาท

เงนิงบประมาณ 448,500,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 149,100,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 189,400,000            บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของภาคขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  มลูค่าการคา้ชายแดนขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 20

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่ 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่
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26,242,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 26,242,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 26,242,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 26,242,000             บาท

30,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 30,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 30,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000             บาท

(1) โครงการก่อสรา้งระบบระบายนํา้ และปรบัปรงุภมูทิศันห์ว้ยหมากแขง้

ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูิภาค

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่ 423,876,100 บาท

เงนินอกงบประมาณ            116,019,000 บาท

1. งบลงทนุ 423,876,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ            116,019,000 บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 423,876,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ            116,019,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 423,876,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ            116,019,000 บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 423,876,100            บาท

(1) งานปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ ตาํบลบุ่ง

อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ การประปาส่วนภมูภิาค

สาขาอาํนาจเจรญิ 1 แห่ง 12,800,000             บาท

(2) งานปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ ตาํบลในเมอืง

ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธานี

การประปาส่วนภมูภิาคสาขาอบุลราชธาน ี1 แห่ง 18,544,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั

โครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยู่
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(3) งานปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ

จงัหวดัอบุลราชธาน ีตาํบลคาํเจรญิ ตาํบลขหุล ุอาํเภอตระการพชืผล

จงัหวดัอบุลราชธาน ีตาํบลชานุมาน อาํเภอชานุมาน จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

การประปาส่วนภมูภิาคสาขาเขมราฐ 1 แห่ง 11,500,000             บาท

(4) งานก่อสรา้งอาคารผลตินํา้ขนาด 100 ลบ.ม/ชม. (ดงเมอืง)

พรอ้มประสานระบบจ่ายนํา้ ตาํบลกมุภวาปี อาํเภอกมุภวาปี

จงัหวดัอดุรธาน ี1 แห่ง 18,000,000             บาท

(5) งานยา้ยแนวท่อทางหลวงหมายเลข 229 กม.ที ่9+650 ถงึ 11+845

ตาํบลชนบท อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 15,827,000             บาท

(6) โครงการก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาอดุรธาน-ี

หนองคาย-หนองบวัลาํภ ูอาํเภอเมอืงอดุรธาน-ีเพญ็-หนองววัซอ

จงัหวดัอดุรธาน ีอาํเภอเมอืงหนองคาย-สระใคร จงัหวดัหนองคาย

อาํเภอเมอืง-โนนสงั จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 347,205,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,135,514,100         บาท

เงนินอกงบประมาณ 533,878,600            บาท

เงนิงบประมาณ 1,601,635,500         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 ตัง้งบประมาณ 347,205,100            บาท

เงนินอกงบประมาณ 116,019,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 796,558,700            บาท

เงนินอกงบประมาณ 131,437,100            บาท
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บาท

และความคิดสรา้งสรรค ์ในการพฒันาภาค

บาท

24.7328          113.1705      300.1940 20.0000      25.0000         

                -          80.2533       283.7440       20.0000         25.0000

                -          65.9360       263.7440             -                 -   

                -          65.9360       263.7440             -                 -   

                -            4.1250              -               -                 -   

                -            1.1250              -               -                 -   

                -            3.0000              -               -                 -   - การพฒันาศกัยภาพการผลติปลานิลใน

กระชงัโดยการใชเ้ทคโนโลยภีมูคิุม้กนัโรคข ัน้

สูงเพือ่บรรเทาปญัหาการเกิดโรค

ในพื้นทีอ่สีานตอนบนลุม่นํา้โขง

            3.0000

- สนบัสนุนสถาบนัการศึกษา-วจิยั ใหม้ี

ความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและ

บคุลากรดา้นวทิยาศาสตร์

          329.6800

1.2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์             4.1250

- นวตักรรมการแปรรูปผลติภณัฑ์

จากขา้วหอมมะลิ

            1.1250

รวมทัง้สิ้น 483.0973          

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

          408.9973

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

          329.6800

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลา

5 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2567)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 483,097,300

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค 113,170,500

(1) วตัถปุระสงค์
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                -          10.1923        20.0000       20.0000         25.0000

                -          10.1923        20.0000       20.0000         25.0000

          24.7328        30.1900        13.7228             -                 -   

          24.7328        30.1900        13.7228             -                 -   

          24.7328        30.1900        13.7228             -                 -   

                -            2.7272          2.7272             -                 -   

                -            2.7272          2.7272             -                 -   

                -            2.7272          2.7272             -                 -   

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

3. กระทรวงอตุสาหกรรม             5.4544

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม             5.4544

- ส่งเสริมและสนบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม และวสิาหกิจชุมชนในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

            5.4544

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2. กระทรวงสาธารณสุข            68.6456

2.1 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก

           68.6456

- โครงการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชสวา่งแดนดนิใหเ้ป็น

เลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก จงัหวดัสกลนคร

           68.6456

- ปัน้ธุรกิจทอ้งถิน่สู่ธุรกิจนวตักรรม

ระดบัประเทศ (Thailand Innovative 

Region Challenge) 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

           75.1923

1.3 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

           75.1923

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

65,936,000             บาท

1. งบลงทนุ 65,936,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 65,936,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,936,000             บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 2,536,000              บาท

(1) ค่าควบคมุงานก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการนวตักรรม

    มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีตาํบลเมอืงศรไีค อาํเภอวารนิชาํราบ 

    จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 2,536,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,680,000             บาท

เงนิงบประมาณ 12,680,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,536,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,144,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 63,400,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาผูป้ระกอบการนวตักรรม 

    มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีตาํบลเมอืงศรไีค อาํเภอวารนิชาํราบ 

    จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 63,400,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 317,000,000            บาท

เงนิงบประมาณ 317,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 63,400,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 253,600,000            บาท

4,125,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,125,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,125,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการนวตักรรมการแปรรูปผลติภณัฑจ์ากขา้วหอมมะลิ 1,125,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการการพฒันาศกัยภาพการผลติปลานลิในกระชงั

   โดยการใชเ้ทคโนโลยภีมูคิุม้กนัโรคข ัน้สูงเพือ่บรรเทาปญัหาการเกดิโรค

   ในพื้นทีอ่สีานตอนบนลุม่นํา้โขง 3,000,000              บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของภาคขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  มลูค่าการคา้ชายแดนขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 20

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค
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10,192,300             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,192,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,192,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,192,300             บาท

30,190,000             บาท

1. งบลงทนุ 30,190,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 30,190,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,190,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,190,000             บาท

(1) อาคารผูป่้วยนอกการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 4 ชัน้ 

พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช

สวา่งแดนดนิ ตาํบลสวา่งแดนดนิ อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั 30,190,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,891,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,300             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,190,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,722,800             บาท

2,727,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,727,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัมาตรฐานการผลติเกษตรแปรรูปดว้ยนวตักรรม

   เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั 2,250,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาต่อยอดผลติภณัฑด์ว้ยงานวจิยั นวตักรรม เทคโนโลยี

   สู่อตุสาหกรรมเชงิพาณิชย์ 477,200                บาท

หน่วยงาน : สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค

กระทรวง : กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสูป่ระเทศเพื่อนบา้น
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บาท

และพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)

บาท

421.3228         889.2173      510.7393      209.0000     -              

        421.3228       889.2173       510.7393     209.0000               -   

        421.3228       889.2173       510.7393     209.0000               -   

        421.3228       889.2173       510.7393     209.0000               -   - พฒันาปจัจยัพื้นฐานโครงสรา้ง         2,030.2794

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รวมทัง้สิ้น 2,030.2794        

1. กระทรวงคมนาคม         2,030.2794

1.1 กรมท่าอากาศยาน         2,030.2794

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

- เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่ทีเ่ชื่อมโยงภาคกบัพื้นทีเ่ศรษฐกิจหลกัภาคกลาง

- เพือ่พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในภาคใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลา

4 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 2,030,279,400

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 5 โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

ระบบรางในเมอืงที่มศีกัยภาพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

889,217,300

(1) วตัถปุระสงค์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

889,217,300           บาท

1. งบลงทนุ 889,217,300           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 889,217,300           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 889,217,300           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 18,385,800             บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,097,800              บาท

(1.1) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งปรบัปรงุต่อเตมิ อาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร 

ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ตาํบลหนองพอก อาํเภอธวชับรุ ี

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 1,097,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,489,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,097,800              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,391,200              บาท

(2) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 

ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 12,788,000             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 ตัง้งบประมาณ 12,788,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,349,500              บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของภาคขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  มลูค่าการคา้ชายแดนขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 20

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

ระบบรางในเมืองที่มีศกัยภาพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน

โครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพฒันาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

ระบบรางในเมืองที่มีศกัยภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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(3) ค่าจา้งควบคมุงานขยายลานจอดเครือ่งบนิ ท่าอากาศยานขอนแก่น 

ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 4,500,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,500,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 9,000,000              บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 22,000,000             บาท

(1) งานก่อสรา้งปรบัปรงุต่อเตมิ อาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ 

ตาํบลหนองพอก อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 88,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 848,831,500            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

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

(2) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น 

ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 724,831,500            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 ตัง้งบประมาณ 724,831,500            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 203,998,600            บาท

(3) งานขยายลานจอดเครือ่งบนิ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด 

อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 100,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 100,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท
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บาท

- พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดนใหม้คีวามสมบูรณ์

- พฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษชายแดนใหพ้รอ้มดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

บาท

114.5460         261.3791      435.1939      53.1800      -              

                -         171.5000              -               -                 -   

                -         171.5000              -               -                 -   

                -         171.5000              -               -                 -   

                -            1.8750              -               -                 -   

                -            1.8750              -               -                 -   

                -            1.8750              -               -                 -   

          31.0220        56.5041       147.3539       53.1800               -   

          31.0220        56.5041       147.3539       53.1800               -   

          31.0220        56.5041       147.3539       53.1800               -   

          83.5240        31.5000       287.8400             -                 -   

          83.5240        31.5000       287.8400             -                 -   

          83.5240        31.5000       287.8400             -                 -   

4.1 การประปาส่วนภมูภิาค           402.8640

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

          402.8640

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           288.0600

- พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นที่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษและชายแดน

          288.0600

4. รฐัวสิาหกจิ           402.8640

2.1 กรมการคา้ต่างประเทศ             1.8750

- สรา้งความร่วมมอืเพือ่ลดอุปสรรคและ

เพิม่มลูค่าการคา้ชายแดน

            1.8750

3. กระทรวงมหาดไทย           288.0600

- พฒันาโครงข่ายทางหลวง           171.5000

2. กระทรวงพาณิชย์             1.8750

1.1 กรมทางหลวง           171.5000

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 864.2990          

4 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2566)

          171.5000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564

1. กระทรวงคมนาคม

ปี 2565 ปี 2566

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 864,299,000

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 6 โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ 261,379,100

(1) วตัถปุระสงค์

- พฒันาด่านชายแดน โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรใหเ้พยีงพอ 

  สนบัสนุนการจดัการด่านพรมแดนแบบเบด็เสร็จ ใหไ้ดม้าตรฐานสากล

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสุรนิทร์

จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี 

(3) ระยะเวลา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

171,500,000           บาท

1. งบลงทนุ 171,500,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 171,500,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 171,500,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 171,500,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บา้นตอ้ง จ.นครพนม 1 แห่ง 73,500,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภ ูจ.เลย 1 แห่ง 49,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผอื - เขมราฐ จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 49,000,000             บาท

1,875,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,875,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิการคา้ชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น มหกรรมการคา้ชายแดน

ไทย-สปป.ลาว 1,875,000              บาท

56,504,100             บาท

1. งบลงทนุ 56,504,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 56,504,100             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,504,100             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 56,504,100             บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีช่มุชนด่านชายแดน จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง 29,914,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 155,110,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,022,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 29,914,100             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 94,173,900             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั :  อตัราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของภาคขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  มลูค่าการคา้ชายแดนขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 20

กลุ่มโครงการ : สรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : สรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : กรมการคา้ต่างประเทศ

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ
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(2) โครงการพฒันาพื้นทีบุ่ง่คลา้ เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิตามแนวชายแดน อาํเภอบุ่ง

คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 1 แห่ง 26,590,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 132,950,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,590,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 53,180,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 53,180,000             บาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมูภิาค

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดนและแนวระเบียง

เศรษฐกจิ 31,500,000             บาท

1. งบลงทนุ 31,500,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 31,500,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,500,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 31,500,000             บาท

(1) งานปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ ตาํบลนํา้เทีย่ง ตาํบลคาํชะอี

อาํเภอคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร การประปาส่วนภมูภิาคสาขามกุดาหาร  1 แห่ง 17,000,000             บาท

(2) งานวางท่อเพิม่ประสทิธภิาพการส่ง-จ่ายนํา้ ตาํบลมชียั

อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง 14,500,000             บาท
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บาท

ใหม้ปีริมาณมากพอ และมคีุณภาพตามมาตรฐานการเกษตรท ัง้ในและต่างประเทศ

บาท

4.1030           13.7954       29.1212        20.0000      -              

                -          10.0000        20.0000       20.0000               -   

                -          10.0000        20.0000       20.0000               -   

                -          10.0000        20.0000       20.0000               -   

           4.1030          3.7954          9.1212             -                 -   

           4.1030          3.7954          9.1212             -                 -   

           4.1030          3.7954          9.1212             -                 -   

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            17.0196

2.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร            17.0196

- เพิม่ศกัยภาพไมด้อกไมป้ระดบัครบวงจร            17.0196

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

67.0196           

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

           50.0000

- ถา่ยทอดเทคโนโลย ีและนวตักรรม 

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้

การเกษตร สนบัสนุนเกษตรปลอดภยั

           50.0000

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

           50.0000

รวมทัง้สิ้น

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 67,019,600

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

4 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2566)

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่

ตามศกัยภาพพื้นที่

13,795,400

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นทีแ่ละความตอ้งการของตลาด 

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี

จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัอาํนาจเจริญ

(3) ระยะเวลา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

10,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,000,000             บาท

3,795,400              บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,795,400              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,795,400              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 274,500                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 648,400                บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 2,872,500              บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 1.5

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่

ตามศกัยภาพพื้นที่ 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหม่ตามศกัยภาพพื้นที่ภาค
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บาท

- เพือ่ปรบัปรุงพนัธุโ์ค และพฒันาเทคโนโลยกีารเลี้ยงและทกัษะเกษตรกร

- เพือ่ส่งเสริมการปลูกแปลงหญา้และปรบัปรุงคุณภาพอาหารสตัว ์

- เพือ่ส่งเสริมการปลูกแปลงหญา้และปรบัปรุงคุณภาพอาหารสตัว ์(GMP)

บาท

34.6300          33.1510       -             -           -              

          34.6300        33.1510              -               -                 -   

          34.6300        33.1510              -               -                 -   

          34.6300        33.1510              -               -                 -   - เพิม่ศกัยภาพการผลติปศุสตัวค์ณุภาพสูง            67.7810

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รวมทัง้สิ้น 67.7810            

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            67.7810

1.1 กรมปศสุตัว ์            67.7810

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคณุภาพสูง 33,151,000

(1) วตัถปุระสงค์

(2) สถานที่ดาํเนินการ

 จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัขอนแก่น

 จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัสกลนคร

(3) ระยะเวลา

2 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 67,781,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

33,151,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,365,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,365,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 250,000                บาท

(2) วสัดกุารเกษตร 1,115,000              บาท

2. งบลงทนุ 31,786,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 31,786,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 31,786,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก่์อสรา้ง 2,700,000              บาท

(1) รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ ตาํบลโนนหนามแท่ง 

อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 คนั 1,350,000              บาท

(2) รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ ตาํบลหูทาํนบ อาํเภอปะคาํ 

จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 1,350,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารเกษตร 29,086,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,486,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) เครือ่งจกัรผลติอาหารสตัว ์สาํหรบัผลติอาหารผสมทเีอม็อาร ์

แบบแกนตัง้ 2 เกลยีวผสม ชนดิลากจูงดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. ตาํบลโนนหนามแท่ง อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ 

จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 ชดุ 1,700,000              บาท

(3) เครือ่งจกัรผลติอาหารสตัว ์สาํหรบัผลติอาหารผสมทเีอม็อาร ์

แบบแกนตัง้ 2 เกลยีวผสม ชนดิลากจูงดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. ตาํบลหูทาํนบ อาํเภอปะคาํ 

จงัหวดับรุรีมัย ์1 ชดุ 1,700,000              บาท

(4) เครือ่งอดักอ้นพชื พรอ้มห่อพลาสตกิขนาดนํา้หนกัไม่นอ้ยกวา่ 

900 กโิลกรมั ตาํบลโนนหนามแท่ง อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ 

จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 ชดุ 7,800,000              บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 1.5

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคณุภาพสูง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมปศสุตัว ์

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคณุภาพสูง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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(5) เครือ่งอดักอ้นพชื พรอ้มห่อพลาสตกิขนาดนํา้หนกัไม่นอ้ยกวา่ 

900 กโิลกรมั ตาํบลหูทาํนบ อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุรีมัย ์1 ชดุ 7,800,000              บาท

(6) รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลโนนหนามแท่ง 

อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 คนั 2,700,000              บาท

(7) รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลหูทาํนบ อาํเภอปะคาํ 

จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 2,700,000              บาท

(8) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลโนนหนามแท่ง อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 คนั 1,100,000              บาท

(9) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลหูทาํนบ อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 1,100,000              บาท
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บาท

- เพือ่พฒันาต่อยอดผลติภณัฑช์ีวภาพ ( พชื สตัว ์จลุนิทรีย ์) รวมถงึวสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร

ของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟารม์ปศุสตัว ์และชุมชน ใหเ้กิดความกา้วหนา้และนวตักรรมของภาค

บาท

55.0000          50.0000       -             -           -              

          55.0000        50.0000              -               -                 -   

          55.0000        40.0000              -               -                 -   

          55.0000        40.0000              -               -                 -   

                -          10.0000              -               -                 -   

                -          10.0000              -               -                 -   

1.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

           10.0000

- พฒันาเทคโนโลยทีีย่ ัง่ยนืสาํหรบัฟารม์

ปศุสตัว ์

           10.0000

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

         105.0000

1.1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี            95.0000

- การยกระดบัเมอืงนวตักรรมอาหารภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (Northeastern Food 

Innopolis)

           95.0000

105.0000          

2 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 105,000,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

(3) ระยะเวลา

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่

ที่สาํคญัของภาค

50,000,000

(1) วตัถปุระสงค์

- เพือ่พฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร พฒันาเทคโนโลยกีารผลติใหไ้ดม้าตรฐาน GMP

และสรา้งรายไดใ้หม่ทีส่าํคญั

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

40,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 40,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 40,000,000             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 40,000,000             บาท

(1) เครือ่งจกัรในการผลติ และเครือ่งมอืวเิคราะหท์ดสอบสาํหรบัอตุสาหกรรม

ผลติภณัฑอ์าหารมลูค่าสูง ตาํบลสุรนาร ี

อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 40,000,000             บาท

10,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,000,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 1.5

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่

ที่สาํคญัของภาค 

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่

ที่สาํคญัของภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ที่สาํคญั

ของภาค
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บาท

- เพือ่พฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์

บาท

81.1665          111.4705      30.2000        -           -              

          81.1665       106.9185        30.2000             -                 -   

          24.2765        23.0785        30.2000             -                 -   

          24.2765        23.0785        30.2000             -                 -   

          56.8900        83.8400              -               -                 -   

          43.5000        67.6000              -               -                 -   

          13.3900        16.2400              -               -                 -   

                -            4.5520              -               -                 -   

                -            4.5520              -               -                 -   

                -            4.5520              -               -                 -   

2. กระทรวงพาณิชย์             4.5520

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             4.5520

- เชื่อมโยงตลาดขา้วทุ่งกุลารอ้งไหแ้ละขา้ว

หอมมะลอิสีาน

            4.5520

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

1.2 กรมพฒันาที่ดนิ          140.7300

- เพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลา

รอ้งไห ้

         111.1000

- พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้วหอมมะลิ

ทุ่งกุลารอ้งไห ้

           29.6300

222.8370          

1.1 กรมการขา้ว            77.5550

- ส่งเสริมการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพ

ชัน้เลศิ

           77.5550

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          218.2850

รวมทัง้สิ้น

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 222,837,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุง่กลุารอ้งไหสู้ม่าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ 111,470,500

(1) วตัถปุระสงค์

- เพือ่พฒันาการผลติขา้วหอมมะลใิหม้คีุณภาพสูงในพื้นทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้รวมท ัง้พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพอื่น

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัสุรินทร ์ จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัยโสธร

(3) ระยะเวลา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

23,078,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,578,500             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,578,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 450,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,276,500              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,875,000              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 500,000                บาท

(5) วสัดกุารเกษตร 12,477,000             บาท

2. งบลงทนุ 4,500,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 4,500,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,500,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500,000              บาท

(1) เครือ่งวเิคราะหแ์ละแยกสารชนดิแกส๊โครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร์

(GC/MS) พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์

จงัหวดัสุรนิทร ์1 เครือ่ง 4,500,000              บาท

83,840,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 16,240,000             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,240,000             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,000,000              บาท

(2) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 1,125,000              บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 10,115,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 1.5

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู้ม่าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู้่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
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2. งบลงทนุ 67,600,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,600,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,600,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 67,600,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 67,600,000             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 7,770 หน่วย)

4,552,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,552,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเชื่อมโยงตลาดขา้วทุ่งกลุารอ้งไหแ้ละขา้วหอมมะลอิสีาน 4,552,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู้่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
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บาท

บาท

33.0098          653.5506      11.5000        -            -              

                -          10.3269         11.5000             -                  -   

                -          10.3269         11.5000             -                  -   

                -          10.3269         11.5000             -                  -   

                -         639.6000               -               -                  -   

                -         614.6000               -               -                  -   

                -         614.6000               -               -                  -   

                -          25.0000               -               -                  -   

                -          25.0000               -               -                  -   

          33.0098          3.6237               -               -                  -   

          33.0098          3.6237               -               -                  -   

          33.0098          3.6237               -               -                  -   

3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง             36.6335

- สง่เสริมและพฒันาการท่องเทีย่ว

เชิงประเพณีวฒันธรรม

            36.6335

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2.2 กรมทางหลวงชนบท             25.0000

- ปรบัปรุงทางเพือ่ส่งเสริมและพฒันาการ

ท่องเทีย่วเชิงประเพณีวฒันธรรม

            25.0000

3. กระทรวงมหาดไทย             36.6335

2. กระทรวงคมนาคม            639.6000

2.1 กรมทางหลวง            614.6000

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

           614.6000

698.0604           

1.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(องคก์ารมหาชน)

            21.8269

- สรา้งความเขม้แขง็ของอตัลกัษณส์นิคา้ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือสูส่ากล

            21.8269

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี             21.8269

รวมทัง้สิ้น

(4) วงเงนิทัง้สิ้นโครงการ 698,060,400

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม 653,550,600

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงประเพณีวฒันธรรม

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี

(3) ระยะเวลา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

10,326,900             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,326,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,326,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายเทศกาลความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่ส่งเสรมิธุรกจิสรา้งสรรค์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 10,326,900             บาท

614,600,000           บาท

1. งบลงทนุ 614,600,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 614,600,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 614,600,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 614,600,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา - คาํตากลา้ จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 38,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บอ่โพธ ์- โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง 49,000,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นํา้พอง - นํา้ออ้ม จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 49,000,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บา้นทุ่ม - มญัจาครี ีจ.ขอนแก่น 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 68,600,000             บาท

(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลาํพงัชู - หว้ยลาํเตา จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสสีุราช - หว้ยพลบัพลา จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(8) พฒันาทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บา้นย่อ จ.ยโสธร 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(9) พฒันาทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภมู ิ- สาหร่าย จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 60,000,000             บาท

(10) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชยั จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(11) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - คาํเขือ่นแกว้ จ.ยโสธร 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(12) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน รอ้ยเอด็ - หนองดง จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 50,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม 

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี

หน่วยงาน : สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม
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25,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 25,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 25,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 25,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัและตดิตัง้ป้ายแนะนาํ

แหลง่ท่องเทีย่วภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื แก่งกะเบา

และพระธาตพุนม จ.นครพนม 6 แห่ง 25,000,000             บาท

3,623,700              บาท

1. งบลงทนุ 3,623,700              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,623,700              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,623,700              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,623,700              บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีอ่่างเก็บนํา้ธวชัชยั ตาํบลมะอ ึอาํเภอธวชับรุ ี

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 3,623,700              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 ตัง้งบประมาณ 3,623,700              บาท

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม
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บาท

บาท

17.6926          247.5521      94.4004        84.0000      -              

           2.6500          4.5880          5.7349             -                  -   

           2.6500          4.5880          5.7349             -                  -   

           2.6500          4.5880          5.7349             -                  -   

                -         178.0000               -               -                  -   

                -          99.0000               -               -                  -   

                -          99.0000               -               -                  -   

                -          79.0000               -               -                  -   

                -          79.0000               -               -                  -   

           6.0426          4.6655          4.6655             -                  -   

           6.0426          4.6655          4.6655             -                  -   

           6.0426          4.6655          4.6655             -                  -   

                -          42.0000         84.0000       84.0000                -   

                -          42.0000         84.0000       84.0000                -   

                -          42.0000         84.0000       84.0000                -   - สง่เสริมและพฒันาการท่องเทีย่ว

อารยธรรมอสีานใต ้

           210.0000

- การส่งเสริมและพฒันาเครื่องประดบั

เอกลกัษณท์างวฒันธรรมของชนเผ่า

            15.3736

4. กระทรวงมหาดไทย            210.0000

4.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง            210.0000

- พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเทีย่วอารยธรรม

อสีานใต ้

            79.0000

3. กระทรวงพาณิชย์             15.3736

3.1 สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

            15.3736

2.1 กรมทางหลวง             99.0000

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

            99.0000

2.2 กรมทางหลวงชนบท             79.0000

- สง่เสริมสนิคา้และผลติภณัฑท์างการ

ท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรค ์เขตพฒันาการ

ท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้

            12.9729

2. กระทรวงคมนาคม            178.0000

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ

เพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

            12.9729

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

            12.9729

รวมทัง้สิ้น 443.6451           

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอบุลราชธานี

(3) ระยะเวลา

4 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2566)

(4) วงเงนิทัง้สิ้นโครงการ 443,645,100

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้ 247,552,100

(1) วตัถปุระสงค์
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           9.0000        18.2986               -               -                  -   

           9.0000        18.2986               -               -                  -   

           9.0000        18.2986               -               -                  -   

ปี 2565 ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564

5. กระทรวงวฒันธรรม             27.2986

5.1 กรมศิลปากร             27.2986

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรู ้

ทางศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยง

การท่องเทีย่วพื้นทีร่ะดบั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสีานใต)้

            27.2986

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

4,588,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,588,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,588,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานส่วนกลาง 4,588,000              บาท

99,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 99,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 99,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 99,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 99,000,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอดุม - โนนเรยีง จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 49,000,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองมนั - หนองกี่ - นางรอง จ.บรุรีมัย ์2 แห่ง 50,000,000             บาท

79,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 79,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 79,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 79,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 41,000,000             บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายไทยสะเทอืน อ.ปรางคกู่์, ขขุนัธ์

จ.ศรสีะเกษ 7.210 กม. 41,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 38,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัถนนสายรอบหว้ยวงันอง

ต.ในเมอืง, ปทมุ, ไร่นอ้ย อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 38,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : สง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 10
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4,665,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,665,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,665,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 4,665,500              บาท

1 ค่าใชส้อย 4,665,500              บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 4,665,500              บาท

42,000,000             

1. งบลงทนุ 42,000,000             

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,000,000             

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,000,000             

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 42,000,000             

(1) โครงการพฒันาพื้นทีล่าํตะคอง (บรเิวณเทศบาลนครราชสมีา) 

อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 24,000,000             

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(2) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงหนองคาย อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง 18,000,000             

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้
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18,298,600             บาท

1. งบลงทนุ 18,298,600             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,298,600             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,298,600             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 18,298,600             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,053,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการจดัแสดงนทิรรศการถาวรพพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาต ิอบุลราชธาน ีตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี

จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 17,245,600             บาท

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้
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บาท

บาท

50.4701          736.4987      45.9981        -           -              

                -            1.5184          1.8979             -                 -   

                -            1.5184          1.8979             -                 -   

                -            1.5184          1.8979             -                 -   

          20.0000       636.4400              -               -                 -   

                -         610.4400              -               -                 -   

                -         501.4400              -               -                 -   

                -         109.0000              -               -                 -   

          20.0000        26.0000              -               -                 -   

          20.0000        26.0000              -               -                 -   

          30.4701        98.5403        44.1002             -                 -   

          30.4701        98.5403        44.1002             -                 -   

          30.4701        98.5403        44.1002             -                 -   - ยกระดบัการท่องเทีย่ววถิชีีวติ

ลุม่นํา้โขง - เชิงกีฬา

         173.1106

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

- บาํรุงรกัษาทางเพือ่ส่งเสริมและพฒันา

การท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง

           46.0000

3. กระทรวงมหาดไทย          173.1106

3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง          173.1106

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

         501.4400

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุน

การท่องเทีย่ว

         109.0000

2.2 กรมทางหลวงชนบท            46.0000

- ส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนตน้แบบ 

(กลุม่จงัหวดัวถิชีวีติลุม่นํา้โขง)

            3.4163

2. กระทรวงคมนาคม          636.4400

2.1 กรมทางหลวง          610.4400

รวมทัง้สิ้น 832.9669          

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา             3.4163

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน 

(องคก์ารมหาชน)

            3.4163

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 3 โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา 736,498,700

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่นํา้โขง-เชิงกีฬา

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ

จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลา

3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 832,966,900

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,518,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,518,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,518,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานพื้นทีพ่เิศษเลย 1,518,400              บาท

610,440,000           บาท

1. งบลงทนุ 610,440,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 610,440,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 610,440,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 610,440,000            บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คาํพอก - มกุดาหาร จ.มกุดาหาร 1 แห่ง 39,200,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สรา้งคอ้ - สกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง 68,600,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 222 ตอน พงัโคน - เดือ่ศรคีนัไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง 49,000,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นํา้เป - หว้ยกา้นเหลอืง จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 47,040,000             บาท

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชยีงคาน - ปากคาน จ.เลย 1 แห่ง 68,600,000             บาท

(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคาํไฮ - วงัสาํราญ จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 35,000,000             บาท

(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บา้นผอื - นํา้ซมึ จ.อดุรธาน ี1 แห่ง 40,000,000             บาท

(8) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บา้นดงุ - หนองกา จ.อดุรธาน ี1 แห่ง 55,000,000             บาท

(9) พฒันาทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กมุภวาปี จ.อดุรธาน ี1 แห่ง 50,000,000             บาท

(10) พฒันาทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นสวน - เขือ่งใน จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 49,000,000             บาท

(11) พฒันาทางหลวงหมายเลข 294 ตอน ทางเลีย่งเมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 1 แห่ง 49,000,000             บาท

(12) พฒันาทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 60,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว วถิชีีวติลุ่มน้ําโขง-เชิงกฬีา
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26,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 26,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 26,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 26,000,000             บาท

(1) งานบาํรงุถนนสาย บก.3007 แยก ทล.212 -

บา้นใหม่พฒันา อ.เมอืง, ศรวีไิล จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 26,000,000             บาท

98,540,300             บาท

1. งบลงทนุ 98,540,300             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 98,540,300             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 98,540,300             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 98,540,300             บาท

(1) ก่อสรา้งเขือ่น - ทางจกัรยาน และทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แม่นํา้โขง (ต่อเนื่อง)

จากสวนเทดิพระเกยีรตถิงึแขวงทางหลวงนครพนม จงัหวดันครพนม 

ระยะทาง 1,500 เมตร  1 แห่ง 28,560,000             บาท

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 ตัง้งบประมาณ 28,560,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,409,800             บาท

(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แม่นํา้โขง 

ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม (จากหนา้วดัพระอนิทรแ์ปลงถงึสวน

เทดิพระเกยีรต)ิ จงัหวดันครพนม ความยาว 565 เมตร  1 แห่ง 5,936,300              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 ตัง้งบประมาณ 5,936,300              บาท

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววถิชีีวติลุ่มน้ําโขง - เชิงกฬีา
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(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แม่นํา้โขง

 บา้นหนองจนัทร ์หมู่ที ่14 ตาํบลท่าคอ้ อาํเภอเมอืงนครพนม

 จงัหวดันครพนม ความยาว 1,000 เมตร  1 แห่ง 25,721,600             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 ตัง้งบประมาณ 25,721,600             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,578,400              บาท

(4) เขือ่นป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แม่นํา้โขง 

บา้นหนองจนัทร ์หมู่ที ่1, หมู่ที ่13 ตาํบลท่าคอ้ อาํเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม ความยาว 1,500 เมตร  1 แห่ง 38,322,400             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 ตัง้งบประมาณ 38,322,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,112,000             บาท
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บาท

บาท

13.6200          109.8930      -             -           -              

                -          49.0000              -               -                 -   

                -          49.0000              -               -                 -   

                -          49.0000              -               -                 -   

          13.6200        60.8930              -               -                 -   

                -            2.3930              -               -                 -   

                -            2.3930              -               -                 -   

          13.6200        58.5000              -               -                 -   

          13.6200        58.5000              -               -                 -   

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม              2.3930

- ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร ์

ประเพณี และวฒันธรรม 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

             2.3930

2.2 กรมศิลปากร            72.1200

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้าง

ศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการท่องเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           72.1200

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

           49.0000

- พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเทีย่ว

ยุคก่อนประวตัศิาสตร์

           49.0000

2. กระทรวงวฒันธรรม            74.5130

1.1 กรมทางหลวงชนบท            49.0000

รวมทัง้สิ้น 123.5130          

1. กระทรวงคมนาคม

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 123,513,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ 109,893,000

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วยุคก่อนประวตัศิาสตร์

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัชยัภมูิ

(3) ระยะเวลา

2 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

49,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 49,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 49,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000             บาท

(1) ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.2022 - วดัป่านฤนาทรอยพระบาท

ต.เตาไห อ.เพญ็ จ.อดุรธาน ี7.000 กม. 40,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 9,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,000,000              บาท

2,393,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,393,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัและส่งเสรมิการท่องเทีย่วยุคก่อนประวตัศิาสตร์ 2,393,000              บาท

58,500,000             บาท

1. งบลงทนุ 58,500,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 58,500,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 58,500,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 12,000,000             บาท

(1) พฒันาระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา และระบบไฟฟ้า 

อทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท ตาํบลเมอืงพาน อาํเภอบา้นผอื 

จงัหวดัอดุรธาน ี1 แห่ง 12,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 46,500,000             บาท

(1) จดัตัง้ศูนยก์ารวจิยัโบราณคดบีา้นเชยีง ตาํบลบา้นเชยีง 

อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธาน ี1 แห่ง 46,500,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยคุก่อนประวตัศิาสตร ์

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยคุก่อนประวตัศิาสตร ์

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยคุก่อนประวตัิศาสตร ์

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวยคุก่อนประวตัิศาสตร ์
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บาท

บาท

117.1986         191.9878      51.6262        -           -              

          26.4000        88.0000              -               -                 -   

                -          48.0000              -               -                 -   

                -          48.0000              -               -                 -   

          26.4000        40.0000              -               -                 -   

          26.4000        40.0000              -               -                 -   

          24.6777        41.7125              -               -                 -   

          24.6777        41.7125              -               -                 -   

          24.6777          7.4472              -               -                 -   

                -            3.3132              -               -                 -   

                -          30.9521              -               -                 -   

          66.1209        62.2753        51.6262             -                 -   

          66.1209        62.2753        51.6262             -                 -   

          66.1209        62.2753        51.6262             -                 -   

- พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วดา้นสตัวป่์าภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

           30.9521

3. กระทรวงมหาดไทย           180.0224

3.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           180.0224

- ยกระดบัการท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ           180.0224

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2.1 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และ

พนัธุพ์ชื

           66.3902

- ท่องเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

           32.1249

- พฒันาสวนพฤกษศาสตรภ์ฝูอยลม 

60 พรรษามหาราชินีใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

            3.3132

1.2 กรมทางหลวงชนบท            66.4000

- พฒันาเสน้ทางแหลง่ท่องเทีย่วธรรมชาติ            66.4000

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม            66.3902

360.8126          

1.1 กรมทางหลวง            48.0000

- พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว            48.0000

1. กระทรวงคมนาคม           114.4000

รวมทัง้สิ้น

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 360,812,600

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 5 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวธรรมชาติ 191,987,800

(1) วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วธรรมชาติ

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเลย จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิ จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

48,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 48,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 48,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 48,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 48,000,000             บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภสูวรรค ์- เลย จ.เลย 1 แห่ง 48,000,000             บาท

40,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 40,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 40,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000             บาท

(1) ก่อสรา้งถนนเชงิลาดสะพาน สายแยก ทล.219 -

บา้นเสมด็ ม.5 ต.ร่อนทอง อ.สตกึ จ.บรุรีมัย ์2.060 กม. 15,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 25,000,000             บาท

(1) งานอาํนวยความปลอดภยัและตดิตัง้ป้ายแนะนาํ

แหลง่ท่องเทีย่วภาคตะวนัออกเฉียงเหนอือทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 

ผาเก็บตะวนัและปราสาทหนิพนมวนั จ.นครราชสมีา 4 แห่ง 25,000,000             บาท

41,712,500             บาท

1. งบลงทนุ 41,712,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 41,712,500             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 41,712,500             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,447,200              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,447,200              บาท

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : พฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวธรรมชาติ

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
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1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,265,300             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 34,265,300             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

62,275,300             บาท

1. งบลงทนุ 62,275,300             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 62,275,300             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 62,275,300             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 62,275,300             บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 9,330,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,298,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,115,500             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,330,500              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,852,000             บาท

(2) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีา (บงึหวัทะเล) 

จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 24,170,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 88,862,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,170,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,972,300             บาท

(3) โครงการพฒันาเมอืงพื้นทีช่มุชนวดัท่าแขก - แก่งคดุคู ้อาํเภอเชยีงคาน

จงัหวดัเลย  1 แห่ง 28,774,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 88,862,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,774,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,801,900             บาท

หระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
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บาท

- เพือ่ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผูพ้กิารและผูสู้งอายุ

บาท

55.3762          41.5597       -             -           -              

                -          23.1537              -               -                 -   

                -          23.1537              -               -                 -   

                -          23.1537              -               -                 -   

          55.3762        18.4060              -               -                 -   

          55.3762        18.4060              -               -                 -   

          55.3762        18.4060              -               -                 -   - พฒันามาตรฐานการใหบ้ริการ

และการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           73.7822

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

- พฒันาศกัยภาพคนและเครือข่าย

องคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

           23.1537

2. กระทรวงสาธารณสุข            73.7822

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข            73.7822

รวมทัง้สิ้น 96.9359            

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์

           23.1537

1.1 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

(องคก์ารมหาชน)

           23.1537

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

หน่วย : ลา้นบาท

- เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติและจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร  และผูด้อ้ยโอกาส

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลา

2 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 96,935,900

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า

ทางสงัคม

41,559,700

(1) วตัถปุระสงค์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

23,153,700             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,153,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,153,700             บาท

1) พฒันาศกัยภาพคนและเครือข่ายองคก์รชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 23,153,700             บาท

18,406,000             บาท

1. งบลงทนุ 18,406,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 18,406,000             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 18,406,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 18,406,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,386,000              บาท

รวม 136 รายการ (รวม 164 หน่วย)

(2) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลชื่นชม ตาํบลชื่นชม

อาํเภอชื่นชม จงัหวดัมหาสารคาม 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(3) เตยีงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทล 

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตาํบลไร่นอ้ย 

อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 2 เตยีง 3,520,000              บาท

(4) โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซห์ลอดแอลอดีี

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตาํบลไร่นอ้ย 

อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 2 ชุด 2,900,000              บาท

(5) เครื่องดมยาสลบพรอ้มเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวดั

คารบ์อนไดออกไซดแ์ละยาดมสลบในลมหายใจออก สาํหรบัการผ่าตดั

ท ัว่ไป โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตาํบลไร่นอ้ย 

อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 2 ชุด 3,400,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดข้ึีน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

ตวัชี้วดั :  สดัส่วนคนจนลดลงเหลอื รอ้ยละ 10.8

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

หน่วยงาน : สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้รีายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม
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บาท

- เพือ่ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผูพ้กิารและผูสู้งอายุ

บาท

181.1615         112.8351      28.3855        28.3855      28.3855         

        181.1615       112.8351        28.3855       28.3855         28.3855

        181.1615       112.8351        28.3855       28.3855         28.3855

        181.1615       112.8351        28.3855       28.3855         28.3855- คดักรอง เฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรค

พยาธิใบไมต้บัมะเร็งท่อนํา้ด ี

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          379.1531

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รวมทัง้สิ้น 379.1531          

1. กระทรวงสาธารณสุข           379.1531

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           379.1531

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคมุโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ท่อน้ําดใีน

พื้นที่เสี่ยง

112,835,100

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

(1) วตัถปุระสงค์

- เพือ่แกป้ญัหาโรคพยาธิใบไมต้บั และมะเร็งนํา้ดใีนพื้นทีเ่สีย่ง

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลา

5 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2567)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 379,153,100
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

112,835,100           บาท

1. งบดาํเนินงาน 26,375,100             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,375,100             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,585,600              บาท

(2) ค่าตรวจคดักรองพยาธใิบไมต้บั และการคดักรองมะเรง็ท่อนํา้ดี 18,789,500             บาท

2. งบลงทนุ 86,460,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 86,460,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 86,460,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 81,150,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 69,750,000             บาท

รวม 75 รายการ (รวม 75 หน่วย)

(2) กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนินํา้ดแีละตบัอ่อนชนดิวดีทิศันแ์บบคมชดัสูง

พรอ้มชดุควบคมุสญัญาณภาพ โรงพยาบาลสรินิธร จงัหวดัขอนแก่น 

ตาํบลโนนสมบูรณ์ อาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ 3,800,000              บาท

(3) กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนินํา้ดแีละตบัอ่อนชนดิวดีทิศันแ์บบคมชดัสูง

พรอ้มชดุควบคมุสญัญาณภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ตาํบลในเมอืง

อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ 3,800,000              บาท

(4) กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนินํา้ดแีละตบัอ่อนชนดิวดีทิศันแ์บบคมชดัสูง

พรอ้มชดุควบคมุสญัญาณภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตาํบลตลาด 

อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ 3,800,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,310,000              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,310,000              บาท

รวม 71 รายการ (รวม 71 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคมุโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ท่อน้ําดี

ในพื้นที่เสี่ยง

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคมุโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ท่อน้ําดีในพื้นที่เสี่ยง

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคมยกระดบัคณุภาพชีวติ

ตวัชี้วดั :  สดัส่วนคนจนลดลงเหลอื รอ้ยละ 10.8
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บาท

ตัง้แต่เริ่มต ัง้ครรภ ์และวธิีการเลี้ยงดูเดก็ทีเ่หมาะสม

บาท

4.4300           5.2900         -             -           -              

           4.4300          5.2900              -               -                 -   

           4.4300          5.2900              -               -                 -   

           4.4300          5.2900              -               -                 -   - เฝ้าระวงั ตดิตาม แกไ้ขภาวะโภชนาการ 

และพฒันาการเดก็ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

             9.7200

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รวมทัง้สิ้น 9.7200             

1. กระทรวงสาธารณสุข              9.7200

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข              9.7200

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพฒันาโภชนาการแม่และเดก็ 5,290,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค์

- เพือ่ส่งเสริมการบริโภคไอโอดนีและใหค้วามรุแ้ก่พอ่แม่หรือผูดู้แลเดก็ดา้นโภชนาการทีเ่หมาะสม

- เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพเดก็ก่อนวยัเรียน ใหม้พีฒันาการความพรอ้ม ทกัษะสมอง ร่างกาย และสงัคม

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ 

จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัยโสธร จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัชยัภมูิ

(3) ระยะเวลา

2 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 9,720,000

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

5,290,000              บาท

1. งบลงทนุ 5,290,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 5,290,000              บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,290,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 5,290,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,890,000              บาท

รวม 49 รายการ (รวม 51 หน่วย)

(2) เครือ่งช่วยหายใจสาํหรบัทารกแรกเกดิชนดิความถีสู่ง

โรงพยาบาลยโสธร ตาํบลตาดทอง อาํเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร 1 เครือ่ง 1,400,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาโภชนาการแม่และเด็ก 

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

โครงการ : โครงการพฒันาโภชนาการแม่และเด็ก

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

ตวัชี้วดั :  สดัส่วนคนจนลดลงเหลอื รอ้ยละ 10.8
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บาท

บาท

3,043.9125       3,336.7980    3,422.9980    -           -              

      3,022.9125     3,312.2980     3,363.4980             -                 -   

      3,022.9125     3,312.2980     3,363.4980             -                 -   

      3,022.9125     3,312.2980     3,363.4980             -                 -   

          21.0000        24.5000        59.5000             -                 -   

          21.0000        24.5000        59.5000             -                 -   

          21.0000        24.5000        59.5000             -                 -   - ปรบัปรุงพฒันาและจดัหาแหลง่นํา้           105.0000

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

- ปรบัปรุง พฒันาและจดัหาแหลง่นํา้         9,698.7085

2. กระทรวงมหาดไทย           105.0000

2.1 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง           105.0000

รวมทัง้สิ้น 9,803.7085        

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         9,698.7085

1.1 กรมชลประทาน         9,698.7085

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

เพือ่พฒันาแหลง่นํา้เดมิ แหลง่นํา้ธรรมชาต ิใหม้ปีระสทิธิภาพในการกกัเก็บนํา้ เพือ่ป้องกนั

ความเสยีหายจากอุทกภยัและภยัแลง้

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดันครพนม

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ์

จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย ์จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัศรีสะเกษ

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี

(3) ระยะเวลา

3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 9,803,708,500

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพบรหิารจดัการน้ําเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน 3,336,798,000

(1) วตัถปุระสงค์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดัที ่ : สดัส่วนพื้นทีป่่าไมต่้อพื้นทีภ่าคไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 15

3,312,298,000         บาท

1. งบลงทนุ 3,312,298,000         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,312,298,000         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,312,298,000         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 1,414,969,000         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 30,300,000             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ฝายลาํปาว (ท่าแร่) พื้นทีร่บัประโยชน ์250 ไร่ ตาํบลท่าลี ่

อาํเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 40,000,000             บาท

(3) ฝายบา้นติ้ว พื้นทีร่บัประโยชน ์350 ไร่  ตาํบลเมอืงพาน 

อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี 20,000,000             บาท

(4) ฝายบา้นวงัแคนพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ 

ตาํบลนํา้สวย อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 35,000,000             บาท

(5) ฝายลาํหว้ยใหญ่ พื้นทีร่บัประโยชน ์150 ไร่ ตาํบลลาํภ ู

อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภู 30,000,000             บาท

(6) ฝายหว้ยขงิ พื้นทีร่บัประโยชน ์150 ไร่ ตาํบลนางิ้ว 

อาํเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 30,500,000             บาท

(7) ฝายหว้ยหวัแฮด พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลท่าสะอาด 

อาํเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 25,000,000             บาท

(8) ฝายหว้ยบา้น พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลขวัก่าย 

อาํเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร 30,000,000             บาท

(9) ฝายหว้ยทวย 3  พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลโพธไิพศาล 

อาํเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร 30,000,000             บาท

(10) ฝายลาํหว้ยตะไก ้พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลโคกสงา่ 

อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 25,000,000             บาท

(11) ฝายลาํหว้ยทรายขาว (2) พื้นทีร่บัประโยชน ์250 ไร่ ตาํบลสชีมพ ู

อาํเภอสชีมพ ูจงัหวดัขอนแก่น 75,000,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดัที ่ : พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 120,000 ไร่

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพบรหิารจดัการน้ําเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพบรหิารจดัการน้ําเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน
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(12) อาคารบงัคบันํา้ลาํหว้ยแจระแม พื้นทีร่บัผลประโยชน ์300 ไร่  

ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท

(13) อาคารบงัคบันํา้ลาํหว้ยเปือยพรอ้มระบบกระจายนํา้ พื้นทีร่บั

ผลประโยชน ์250 ไร่ ตาํบลโนนกาเลน็ อาํเภอสาํโรง จงัหวดัอบุลราชธานี 20,000,000             บาท

(14) ฝายหว้ยพระเหลา พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่ ตาํบลลอื  

อาํเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 50,000,000             บาท

(15)  ฝายหว้ยโสพระ บ.นาผาง พื้นทีร่บัประโยชน ์570 ไร่ ตาํบลหว้ย  

อาํเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 19,500,000             บาท

(16) ฝายหว้ยม่วง พื้นทีร่บัประโยชน ์380 ไร่ ตาํบลโพนทราย 

อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 25,000,000             บาท

(17) ฝายหว้ยอต่ีางตอนบน พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ 

ตาํบลบา้นคอ้ อาํเภอคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร 20,000,000             บาท

(18) ฝายหว้ยไผ่ตอนบน พื้นทีร่บัประโยชน ์150 ไร่ ตาํบลหนองฮ ี

อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 15,000,000             บาท

(19) ฝายลาํตะโคง พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่ ตาํบลวงัเหนอื 

อาํเภอบา้นด่าน จงัหวดับรุรีมัย์ 25,000,000             บาท

(20) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพนงักัน้นํา้ปาว กม.21+000 ช่วยเหลอืพื้นที ่

2,000 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํปาว ตาํบลดงลงิ 

อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 25,000,000             บาท

(21) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ 

บา้นสวนกลว้ย แห่งที ่2 ตาํบลบา้นเรอื อาํเภอภเูวยีง จงัหวดัขอนแก่น 25,000,000             บาท

(22) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,250 ไร่ 

บา้นทม  ตาํบลบา้นแดง อาํเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี 28,500,000             บาท

(23) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 840 ไร่ 

บา้นแกง้ไก่ ตาํบลแกง้ไก่ อาํเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 30,000,000             บาท

(24) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,500 ไร่ 

บา้นพระซอง ตาํบลพระซอง อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 30,000,000             บาท

(25) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นโนนฟากเลย 

พื้นทีช่ลประทาน 1,970 ไร่ ตาํบลผานอ้ย อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 35,000,000             บาท

(26) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นนาบอน พื้นทีช่ลประทาน 

608 ไร่ ตาํบลนาซ่าว อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 35,000,000             บาท

(27) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นกดุดกุ ตาํบลนากอก 

อาํเภอศรบีญุเรอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภู 35,000,000             บาท

(28) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 

1,200 ไร่ บา้นนาเจรญิ ตาํบลนาเยยี อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี 39,000,000             บาท

(29) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 950 ไร่ 

บา้นทุ่งหลวง ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 40,000,000             บาท
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(30) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 

3,000 ไร่ บา้นนาด ีโนนสวาง ตาํบลท่าเมอืง อาํเภอดอนมดแดง 

จงัหวดัอบุลราชธานี 40,000,000             บาท

(31) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ 

หว้ยโพธิ์ แห่งที ่2 ตาํบลนาโพธิ์ อาํเภอบณุฑรกิ จงัหวดัอบุลราชธานี 41,000,000             บาท

(32) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 3,000 ไร่ 

หว้ยโพธิ์ แห่งที ่1 ตาํบลนาโพธิ์ อาํเภอบณุฑรกิ จงัหวดัอบุลราชธานี 43,000,000             บาท

(33) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ 

บา้นท่าเมอืง(2) ตาํบลท่าเมอืง อาํเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี 45,000,000             บาท

(34) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 2,100 ไร่

บา้นหนองคู ตาํบลหนองบวับาน อาํเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมูิ 50,000,000             บาท

(35) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,800 ไร่ 

บา้นนา ตาํบลบา้นขาม อาํเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมูิ 50,000,000             บาท

(36) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 2,500 ไร่ 

บา้นไร่กลาง ตาํบลไร่ใต ้อาํเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 50,000,000             บาท

(37) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 3,000 ไร่ 

บา้นปากแซง ตาํบลพะลาน อาํเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี 61,000,000             บาท

(38) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ13.58 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นพุ่มอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลสุวรรณคาม  

อาํเภอนคิมนํา้อูน จงัหวดัสกลนคร 70,000,000             บาท

(39) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการสถานสูีบนํา้พรอ้ม

ระบบส่งนํา้ลาดวาร ีPR1 ตาํบลคาํเขือ่นแกว้ อาํเภอสรินิธร 

จงัหวดัอบุลราชธานี 82,169,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 1,140,689,000         บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,400,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกันํา้สระนํา้วดัสุมณฑาภาวนา 

ตาํบลผาสุก อาํเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี 10,000,000             บาท

(3) อาคารบงัคบันํา้ลาํพะเนยีงบา้นเหลา่ใต ้ตาํบลโพธิ์ชยั 

อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภู 10,000,000             บาท

(4) ประตูระบายนํา้ลาํพะเนยีงหนองหวา้ใหญ่ ตาํบลโพธิ์ชยั 

อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภู 98,000,000             บาท

(5) พฒันาแหลง่นํา้พระราชวชริธาดานุสรณ์ (บงึหนิลบั) พื้นทีร่บัประโยชน ์

750 ไร่ ตาํบลหนองสวรรค ์อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภู 70,000,000             บาท

(6) ป้องกนัการกดัเซาะดา้นทา้ย ปตร.หว้ยบงัพวน ตาํบลปะโค 

อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 17,000,000             บาท
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(7) ปรบัปรงุ ปตร.หว้ยบงัพวน (โครงการป้องกนัอทุกภยัและภยัแลง้

ตามแนวพนงักัน้นํา้โขง) ตาํบลปะโค อาํเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคาย 118,400,000            บาท

(8) ปรบัปรงุ ปตร.หว้ยเวยีงคกุ (โครงการป้องกนัอทุกภยัและภยัแลง้

ตามแนวพนงักัน้นํา้โขง) ตาํบลเวยีงคกุ อาํเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคาย 100,000,000            บาท

(9) ปตร.หว้ยอูน (ระยะที ่1)  พื้นทีร่บัประโยชน ์ 750  ไร่ 

ตาํบลพอกนอ้ย อาํเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร 70,000,000             บาท

(10) ปรบัปรงุพนงักนันํา้ยงัฝัง่ขวา กม.0+000 ถงึ กม.24+000 

พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่2) ระยะทาง 12 กโิลเมตร 

ตาํบลนาแซง อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 40,000,000             บาท

(11) ปรบัปรงุพนงักัน้ลาํนํา้พานและลาํปาวหลง ความยาว 5.000 กม. 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํปาว ตาํบลลาํพาน 

อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ 40,000,000             บาท

(12) ปตร.ลาํนํา้เชญิ ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร จาํนวน 5 ช่อง 

และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ ตาํบลนาเพยีง 

อาํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น 100,000,000            บาท

(13) ประตูระบายนํา้บุ่งไข่นก ขนาดบานระบาย 6.00x7.00 เมตร 

จาํนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ ตาํบลบา้นเขอืง อาํเภอ

เชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 85,000,000             บาท

(14) ประตูระบายนํา้บา้นโจด โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพรม-เชญิ 

ตาํบลสามสวน อาํเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภมูิ 80,000,000             บาท

(15) อาคารบงัคบันํา้หว้ยคาํพีเ่ขย พื้นทีร่บัผลประโยชน ์750 ไร่ 

ตาํบลนาพนิ อาํเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี 16,000,000             บาท

(16) อาคารบงัคบันํา้หว้ยโพธิ์ตอนบน พื้นทีร่บัผลประโยชน ์770 ไร่ 

ตาํบลนาโพธิ์ อาํเภอบณุฑรกิ จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท

(17) ประตูระบายนํา้หว้ยแคน พื้นทีร่บัประโยชน ์540 ไร่ 

ตาํบลหนองแคน อาํเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร 60,000,000             บาท

(18) ระบบระบายนํา้บา้นปญัจคามพรอ้มขดุลอก ระยะทาง 3.000 กม. 

ตาํบลโคกกลาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 15,000,000             บาท

(19) ระบบระบายนํา้ลาํพงัชู พรอ้มอาคารประกอบ ระยะทาง 2.000 กม. 

ตาํบลบา้นยาง อาํเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย์ 30,000,000             บาท

(20) ระบบระบายนํา้บา้นหว้ยศาลาพรอ้มอาคารประกอบ 

ระยะทาง 2.000 กม. ตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับรุรีมัย์ 12,000,000             บาท

(21) ประตูระบายนํา้บา้นดงยายเภาพรอ้มระบบส่งนํา้ 

ขนาด 6.00x5.00 เมตร จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลนคิม อาํเภอสตกึ 

จงัหวดับรุรีมัย์ 75,000,000             บาท
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(22) ประตูระบายนํา้บา้นทะเมนชยั ขนาดบานระบาย 6.00 x 4.00 เมตร 

จาํนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ ตาํบลไพล 

อาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา 40,000,000             บาท

(23) อาคารบงัคบันํา้บา้นเขวาเตา ตาํบลนาสนีวล อาํเภอพยคัฆภมูพิสิยั

จงัหวดัมหาสารคาม 15,124,000             บาท

(24) อาคารบงัคบันํา้เมอืงเตา ตาํบลเมอืงเตา อาํเภอพยคัฆภมูพิสิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม 14,765,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 756,640,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 31,500,000             บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) แกม้ลงิบงึชวนพรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลนาพู่ อาํเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี 40,000,000             บาท

(3) แกม้ลงิหนองหวัเรอื ปรมิาตรเก็บกกั 0.1382 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

พรอ้มอาคารประกอบ จาํนวน 7 แห่ง ตาํบลท่าบ่อ อาํเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย 15,000,000             บาท

(4) แกม้ลงิหนองคาํชพิรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.175 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลอดุมพร อาํเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย 10,000,000             บาท

(5) แกม้ลงิหนองแอกพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.110 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลบา้นผอื อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 10,000,000             บาท

(6) แกม้ลงิหนองแซงมนตพ์รอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั  0.750 

ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลหนองไผ่ อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 35,000,000             บาท

(7) แกม้ลงิหนองอเีลงิและอาคารประกอบ ปรมิาณเก็บกกั 0.076 

ลา้นลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาหนองหวาย 

ตาํบลศิลา อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 11,900,000             บาท

(8) แกม้ลงิกดุสาหร่าย พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่2) ปรมิาตรเก็บกกั 

1.00 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลทุ่งกลุา อาํเภอสุวรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 35,000,000             บาท

(9) แกม้ลงิหนองบวัทองพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.35 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพรม-เชญิ 

ตาํบลโนนคอม อาํเภอภผูาม่าน จงัหวดัขอนแก่น 30,000,000             บาท

(10) แกม้ลงิบงึคนัชา พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.37 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  ตาํบลหนองบอน อาํเภอโกสุมพสิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม 20,000,000             บาท

(11) แกม้ลงิหนองผอืพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที ่2 ปรมิาตรเก็บกกั 

0.50 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพรม-เชญิ 

ตาํบลโนนอดุม อาํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น 30,000,000             บาท

(12) แกม้ลงิหนองโป่งขี้ก ัว่พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.64 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพรม-เชญิ 

ตาํบลขวัเรยีง อาํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น 35,000,000             บาท
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(13) แกม้ลงิบา้นหนองบวัพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.50 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพรม-เชญิ 

ตาํบลโนนสะอาดอาํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น 49,400,000             บาท

(14) แกม้ลงิบงึนาเพยีงพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที2่ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.40 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพรม-เชญิ 

ตาํบลนาเพยีง อาํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น 20,000,000             บาท

(15) แกม้ลงิหนองยาง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.32 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลเมอืงเดช อาํเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี 30,000,000             บาท

(16) แกม้ลงิกดุบงัคง (กดุมะคง) พรอ้มอาคารประกอบ ระยะที ่2 

ปรมิาตรเก็บกกั 0.29 ลา้น ลบ.ม ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

จงัหวดัอบุลราชธานี 40,000,000             บาท

(17) แกม้ลงิหนองสามผง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.2629 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลสามผง อาํเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 17,500,000             บาท

(18) แกม้ลงิหนองบ่อตาอาด พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.3237 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลบา้นเสยีว อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 21,000,000             บาท

(19) แกม้ลงิบงึกองทอง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาณเก็บกกั 

0.20 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลบา้นโพน อาํเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร 20,000,000             บาท

(20) แกม้ลงิหนองทุ่งมนใหญ่ พรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.50 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลนาแก อาํเภอคาํเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร 50,000,000             บาท

(21) แกม้ลงิกดุช ีพรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.02 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลโพธิ์ไทร อาํเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร 30,000,000             บาท

(22) แกม้ลงิหว้ยกดุจอก พรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.40 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลตาดทอง อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 18,000,000             บาท

(23) แกม้ลงิบา้นยางพฒันาพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.30 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 15,000,000             บาท

(24) แกม้ลงิหนองซมิ พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.15 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลตาตมุ อาํเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร์ 10,000,000             บาท

(25) แกม้ลงิลาํหว้ยกงุ และอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.12 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลรงัแรง้ อาํเภออทุมุพรพสิยั จงัหวดัศรสีะเกษ 10,000,000             บาท

(26) แกม้ลงิหนองกดุหลาด พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.144 ลา้น ลบ.ม ตาํบลตาโกน อาํเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรสีะเกษ 11,500,000             บาท

(27) แกม้ลงิหนองหวัชา้ง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

1.300 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลธารปราสาท อาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา 20,600,000             บาท

(28)  แกม้ลงิหนองบวัแดง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.436 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลเมอืงยาง อาํเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา 20,000,000             บาท

(29)  แกม้ลงิบา้นโนนรงั พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.128 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลช่องแมว อาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา 10,000,000             บาท
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(30) แกม้ลงิหนองคูพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.3150 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลเมก็ดาํ อาํเภอพยคัฆภมูพิสิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม 15,240,000             บาท

(31) แกม้ลงิบา้นกางกี่ ปรมิาตรเก็บกกั 0.9000 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

ตาํบลเมก็ดาํ อาํเภอพยคัฆภมูสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 45,000,000             บาท

24,500,000             บาท

1. งบลงทนุ 24,500,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,500,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,500,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,500,000             บาท

(1) โครงการก่อสรา้งระบบบรหิารจดัการนํา้หนองเครอืเขา อาํเภอบา้นแพง

จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 24,500,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,500,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 59,500,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน้ําเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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บาท

ประชาชนไดอ้ย่างย ัง่ยนื

- เพือ่ป้องกนัการบกุรุก การรกัษาพื้นทีป่่าไมเ้ดมิ และเพิม่พื้นทีป่่าไมใ้หม่ รกัษาสมดุลระบบนิเวศ

ความเขา้ใจ ความตระหนกัในการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้และการมสี่วนร่วม 

เพือ่ใหเ้กิดการบริหารจดัการทีถ่กูตอ้ง และสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนอย่างย ัง่ยนื

บาท

130.9697         131.1380      -             -           -              

        130.9697       131.1380              -               -                 -   

          49.0870        56.3734              -               -                 -   

          49.0870        56.3734              -               -                 -   

          81.8827        74.7646              -               -                 -   

           0.5500          0.7500              -               -                 -   

          74.9787        72.0790              -               -                 -   

           6.3540          1.9356              -               -                 -   

- สรา้งเครือข่ายราษฎรพทิกัษป่์า 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

             1.3000

- ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้นํา้ 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

          147.0577

- แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบั

สตัวป่์า (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

             8.2896

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณ.ในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

- พฒันาอาชีพและรายไดเ้กษตรกร           105.4604

1.2 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และ

พนัธุพ์ชื

          156.6473

1.1 กรมป่าไม ้           105.4604

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 262.1077          

2 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)

          262.1077

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ปี 2565 ปี 2566

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นโครงการ 262,107,700

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการบรหิารจดัทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 131,138,000

(1) วตัถปุระสงค์

- เพือ่อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมใ้หเ้ป็นป่าตน้นํา้ เพิม่ความอุดมสมบูรณ ์เป็นแหลง่อาหาร และรายไดใ้หก้บั

และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหท้รพัยากรป่าไมเ้ป็นฐานการพฒันาและใชป้ระโยชนร์วมท ัง้สรา้งความรู ้

(2) สถานที่ดาํเนินการ

จงัหวดัเลย จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุีรมัย์

จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดัศรีสะเกษ

(3) ระยะเวลา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้วดัที ่ : สดัส่วนพื้นทีป่่าไมต่้อพื้นทีภ่าคไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 15

56,373,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 740,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 740,000                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 600,000                บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 70,000                  บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 70,000                  บาท

2. งบลงทนุ 50,083,400             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 50,083,400             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,083,400             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,083,400             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 50,083,400             บาท

รวม 10 รายการ (รวม 3,053,500 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 5,550,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,550,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 5,550,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,550,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 3,700 หน่วย)

74,764,600             บาท

1. งบดาํเนินงาน 750,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 750,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 750,000                บาท

หน่วยงาน : กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

โครงการ : โครงการบรหิารจดัทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค ขยายตวัไม่ตํา่กวา่ รอ้ยละ 3.5

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงตํา่กวา่ 0.446

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดัที ่ : พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 120,000 ไร่

กลุม่โครงการ : โครงการบรหิารจดัทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการบรหิารจดัทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน
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2. งบลงทนุ 72,514,600             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 72,514,600             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 72,514,600             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 72,514,600             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 72,514,600             บาท

รวม 75 รายการ (รวม 9,374,100 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 1,500,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,500,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                      17.0391         ลา้นบาท 

 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.1  : เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทุน 

ตวัชี้วดั : 1. มลูค่าการคา้ชายแดน ขยายตวัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 

2. อตัราการขยายตวัของการผลติสาขาอตุสาหกรรม เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 4

โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือเพือ่ขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง

2. กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงพาณิชย ์

1. ส  านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

2. กรมการคา้ต่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง

รฐัวิสาหกจิ

1. การประปาสว่นภูมภิาค

รวมงบประมาณรายจา่ย 681.6998 ลา้นบาท

รวมเงนินอกงบประมาณ   9.3400 ลา้นบาท

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 

469





หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

       สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                      17.0391         ลา้นบาท 

 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 4 

โครงการสง่เสริมเกษตรอนิทรีย ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. ส  านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม

รวมงบประมาณรายจา่ย 3.9015 ลา้นบาท

รวมเงนินอกงบประมาณ ....-...  ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

                          สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                     17.0391         ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                            

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัการผลติภาคเกษตร เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 4 

 

โครงการสง่เสริมเกษตรปลอดภยั  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมปศุสตัว ์ 

2. กรมพฒันาที่ดนิ  

รวมงบประมาณรายจา่ย 32.3810 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ   ....-...  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

                          สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                      17.0391         ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ 

ตวัช้ีวดั : รายไดก้ารท่องเที่ยว ขยายตวัไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 12 

 

โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ (NEC – Creative LANNA)  

ส านกันายกรฐัมนตรี  

1. ส  านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)  

รวมงบประมาณรายจา่ย 7.4745 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ ....-...  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

                          สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                     17.0391         ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ 

ตวัช้ีวดั : รายไดก้ารท่องเที่ยว ขยายตวัไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 12 

 

โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุม่ชาติพนัธุ ์ 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองทพัอากาศ  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  

1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน  

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมทางหลวงชนบท  

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง  

กระทรวงวฒันธรรม  

1. ส  านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

2. กรมศิลปากร  

รวมงบประมาณรายจา่ย 154.7485 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ .....-......  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

                          สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                      17.0391         ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ 

ตวัช้ีวดั : รายไดก้ารท่องเที่ยว ขยายตวัไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 12 

โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลก  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  

1. องคก์ารบริหารพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงวฒันธรรม  

1. กรมศิลปากร  

รวมงบประมาณรายจา่ย 127.9000 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ .....-......  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

                          สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                      17.0391         ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ 

ตวัช้ีวดั : รายไดก้ารท่องเที่ยว ขยายตวัไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 12 

 

โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวธรรมชาติ . 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  

1. มหาวทิยาลยัพะเยา  

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมทางหลวงชนบท  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

1. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื  

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง  

รวมงบประมาณรายจา่ย 336.4005 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  2.5500  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

                    สว่นราชการ จงัหวดั กลุ่มจงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                      17.0391         ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ 

ตวัช้ีวดั : รายไดก้ารท่องเที่ยว ขยายตวัไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 12 

 

โครงการพฒันาต่อยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสนิคา้ชุมชน  

ส านกันายกรฐัมนตร ี 

1. ส  านกังานสง่เสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  

1. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ  

2. ส  านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  

1. ส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั   

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

2. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  

รวมงบประมาณรายจา่ย 96.2751 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ .....-....  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

 

                                       สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                      17.0391         ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ตวัชี้วดั : 1. สดัสว่นคนจน ลดลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 8 

 2. สดัสว่นผูสู้งอายุที่เขา้ถงึบริการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 

 

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาส  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  

1. มหาวทิยาลยัพะเยา  

รวมงบประมาณรายจา่ย 63.5058 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  5.1491 ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 

 

485





หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

        สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*                      17.0391         ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ตวัชี้วดั : 1. สดัสว่นคนจน ลดลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 8 

 2. สดัสว่นผูสู้งอายุที่เขา้ถงึบริการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 

 

โครงการยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวติของคนยากจน 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 

1. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมทางหลวง  

รวมงบประมาณรายจา่ย 394.6732 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ ......-.....  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

  สว่นราชการ จงัหวดั กลุม่จงัหวดัและรฐัวิสาหกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่  แม่ฮอ่งสอน  ล าปาง  ล าพูน  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ ์ ก าแพงเพชร  พจิติร  นครสวรรค ์ และอทุยัธานี) 

งบประมาณรายจา่ย                                 3,750.2355     ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ *                     17.0391         ลา้นบาท 

 

                                                 หมายเหต ุ * เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่  ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

 

กลุม่โครงการ 

แนวทางที่ 1.1.6 : บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดั : 1. สดัสว่นพื้นที่ป่าไมต่้อพื้นที่ภาคไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 58 ของพื้นที่ภาค 

 2. จ  านวนวนัที่มค่ีาฝุ่นละอองขนาดเลก็ (PM10) เกินมาตรฐาน ไมเ่กิน 15 วนั 

 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมชลประทาน  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

1. กรมป่าไม ้ 

2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื  

รวมงบประมาณรายจา่ย 1,851.2756 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ .......-.......  ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที่ 1  : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติดขีึ้น 

ตวัช้ีวดั : อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตวัเพิม่ขึ้น ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3.0 

ตวัช้ีวดั : สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ ลดลงต า่กวา่ 0.417 
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ปี 2563

งบด ำเนินงำน  งบลงทุน งบเงินอดุหนุน งบรำยจำ่ยอืน่ รวม จ ำนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 3,547.4226       20.0565       3,430.5869     253.9199       46.1722         3,750.2355     202.8129      5.72

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 20.7338          -            -              14.9745         -              14.9745        5.7593-  -27.78

1. ส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชมุและนิทรรศกำร

(องคก์ำรมหำชน)

12.6843          -            -              7.5000          -              7.5000         5.1843-  -40.87

- โครงกำรยกระดบักำรท่องเที่ยวคุณภำพ

กลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ

12.6843          -            -              -              -              -             12.6843-   -100.00

- โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค์

และสนิคำ้ชมุชน

-               -            -              7.5000          -              7.5000         7.5000         100.00

2. ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิสรำ้งสรรค ์(องคก์ำรมหำชน) 8.0495           -            -              7.4745          -              7.4745         0.5750-  -7.14

- โครงกำรพฒันำพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

(NEC - Creative LANNA)

8.0495           -            -              7.4745          -              7.4745         0.5750-  -7.14

กระทรวงกลำโหม 3.0800            -            -              -              7.4985          7.4985          4.4185         143.46

1. กองทพัอำกำศ 3.0800           -            -              -              7.4985          7.4985         4.4185         143.46

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุม่ชำติพนัธุ์

3.0800           -            -              -              7.4985          7.4985         4.4185         143.46

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกฬีำ 8.2596            -            -              6.6000          -              6.6000          1.6596-  -20.09

1. องคก์ำรบริหำรกำรพฒันำพื้นที่พเิศษเพือ่กำรท่องเที่ยว

อยำ่งย ัง่ยนื (องคก์ำรมหำชน)

8.2596           -            -              6.6000          -              6.6000         1.6596-  -20.09

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลก 8.2596           -            -              6.6000          -              6.6000         1.6596-  -20.09

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 23.5726          -            -              17.3732         -              17.3732        6.1994-  -26.30

1. สถำบนัพฒันำองคก์รชมุชน (องคก์ำรมหำชน) 23.5726          -            -              17.3732        -              17.3732        6.1994-  -26.30

- โครงกำรยกระดบัรำยไดแ้ละคุณภำพชวีติของคนยำกจน 23.5726          -            -              17.3732        -              17.3732        6.1994-  -26.30

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,297.0481       19.8965       1,397.2850     -              -              1,417.1815     120.1334 9.26

1. กรมชลประทำน 1,248.0738      -            1,380.8990     -              -              1,380.8990    132.8252 10.64

- โครงกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม

1,248.0738      -            1,380.8990     -              -              1,380.8990    132.8252 10.64

2. กรมปศุสตัว ์ 17.5250          1.3650        16.3860        -              -              17.7510        0.2260         1.29

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภยั 17.5250          1.3650        16.3860        -              -              17.7510        0.2260         1.29

3. กรมพฒันำที่ดนิ 24.0930          14.6300       -              -              -              14.6300        9.4630-  -39.28

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 24.0930          -            -              -              -              -             24.0930-  -100.00

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภยั -               14.6300       -              -              -              14.6300        14.6300 100.00

4. กรมวชิำกำรเกษตร 2.5026           -            -              -              -              -             2.5026-  -100.00

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 2.5026           -            -              -              -              -             2.5026-  -100.00

5. ส ำนกังำนกำรปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม 4.8537           3.9015        -              -              -              3.9015         0.9522-  -19.62

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 4.8537           3.9015        -              -              -              3.9015         0.9522-  -19.62

กระทรวงคมนำคม 943.8000         -            1,103.3440     -              -              1,103.3440     159.5440 16.90

1. กรมทำงหลวง 727.0000        -            907.4400       -              -              907.4400      180.4400 24.82

- โครงกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดนเพือ่ขยำยฐำนเศรษฐกจิ

ของภำคเหนือ

305.0000        -            530.1400       -              -              530.1400      225.1400 73.82

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุม่ชำติพนัธุ์

422.0000        -            -              -              -              -             422.0000-   -100.00

- โครงกำรยกระดบัรำยไดแ้ละคุณภำพชวีติของคนยำกจน -               -            377.3000       -              -              377.3000      377.3000      100.00

กระทรวง - หน่วยงำน - โครงกำร
งบประมำณปี 2564 เพิ่ม/ลด จำกปี 2563

1. สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมหน่วยงำน - งบรำยจ่ำย

หน่วย : ลำ้นบำท
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ปี 2563

งบด ำเนินงำน  งบลงทุน งบเงินอดุหนุน งบรำยจำ่ยอืน่ รวม จ ำนวน รอ้ยละ
กระทรวง - หน่วยงำน - โครงกำร

งบประมำณปี 2564 เพิ่ม/ลด จำกปี 2563

หน่วย : ลำ้นบำท

2. กรมทำงหลวงชนบท 216.8000        -            195.9040       -              -              195.9040      20.8960-       -9.64 

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติ -               -            30.0000        -              -              30.0000        30.0000       100.00

- โครงกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดนเพือ่ขยำยฐำนเศรษฐกจิ

ของภำคเหนือ

7.2000           -            62.9040        -              -              62.9040        55.7040       773.67

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุม่ชำติพนัธุ์

186.2000        -            103.0000       -              -              103.0000      83.2000-       -44.68 

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลก 23.4000          -            -              -              -              -             23.4000-       -100.00 

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 624.9097         0.1600        532.1774       39.8000         8.0000          580.1374       44.7723-        -7.16 

1. กรมอทุยำนแห่งชำติ สตัวป่์ำ และพนัธุพ์ชื 344.6699        -            329.5274       -              8.0000          337.5274      6.1425-         -2.07 

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติ 74.6571          -            99.7608        -              -              99.7608        25.1037       33.63

- โครงกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม

270.0128        -            229.7666       -              8.0000          237.7666      32.2462-       -11.94 

2. กรมป่ำไม ้ 280.2398        0.1600        202.6500       39.8000        -              242.6100      37.6298-       -13.43 

- โครงกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม

280.2398        0.1600        202.6500       39.8000        -              242.6100      37.6298-       -13.43 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม -                -            -              50.6164         -              50.6164        50.6164        100.00

1. ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั -               -            -              50.6164        -              50.6164        50.6164       100.00

- โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค์

และสนิคำ้ชมุชน

-               -            -              50.6164        -              50.6164        50.6164       100.00

กระทรวงพำณิชย์ 20.7016          -            -              6.0270          27.2737         33.3007        12.5991        60.86

1. ส ำนกังำนปลดักระทรวงพำณิชย์ 20.1681          -            -              -              25.3987        25.3987        5.2306         25.94

- โครงกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดนเพือ่ขยำยฐำนเศรษฐกจิ

ของภำคเหนือ

5.1147           -            -              -              14.9900        14.9900        9.8753         193.08

- โครงกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถธุรกจิทอ้งถิน่ 2.9156           -            -              -              -              -             2.9156-         -100.00 

- โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค์

และบริกำรกลุม่ท่องเที่ยวเชงิสุขภำพที่มศีกัยภำพสูง

6.7219           -            -              -              -              -             6.7219-         -100.00 

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภยั 5.4159           -            -              -              -              -             5.4159-         -100.00 

- โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค์

และสนิคำ้ชมุชน

-               -            -              -              10.4087        10.4087        10.4087       100.00

2. กรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ 0.5335           -            -              -              1.8750          1.8750         1.3415         251.45

- โครงกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดนเพือ่ขยำยฐำนเศรษฐกจิ

ของภำคเหนือ

0.5335           -            -              -              1.8750          1.8750         1.3415         251.45

3. สถำบนัวจิยัและพฒันำอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชำติ

(องคก์ำรมหำชน)

-               -            -              6.0270          -              6.0270         6.0270         100.00

- โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค์

และสนิคำ้ชมุชน

-               -            -              6.0270          -              6.0270         6.0270         100.00

กระทรวงมหำดไทย 186.2544         -            236.5715       -              -              236.5715       50.3171        27.02

1. กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง 186.2544        -            236.5715       -              -              236.5715      50.3171       27.02

- โครงกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดนเพือ่ขยำยฐำนเศรษฐกจิ

ของภำคเหนือ

29.9472          -            22.3818        -              -              22.3818        7.5654-         -25.26 
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ปี 2563

งบด ำเนินงำน  งบลงทุน งบเงินอดุหนุน งบรำยจำ่ยอืน่ รวม จ ำนวน รอ้ยละ
กระทรวง - หน่วยงำน - โครงกำร

งบประมำณปี 2564 เพิ่ม/ลด จำกปี 2563

หน่วย : ลำ้นบำท

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุม่ชำติพนัธุ์

-               -            39.0000        -              -              39.0000        39.0000       100.00

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติ 156.3072        -            175.1897       -              -              175.1897      18.8825       12.08

กระทรวงวฒันธรรม 68.5200          -            121.8000       -              3.4000          125.2000       56.6800        82.72

1. ส ำนกังำนปลดักระทรวงวฒันธรรม -               -            -              -              3.4000          3.4000         3.4000         100.00

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุม่ชำติพนัธุ์

-               -            -              -              3.4000          3.4000         3.4000         100.00

2. กรมศิลปำกร 68.5200          -            121.8000       -              -              121.8000      53.2800       77.76

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุม่ชำติพนัธุ์

-               -            0.5000          -              -              0.5000         0.5000         100.00

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลก 68.5200          -            121.3000       -              -              121.3000      52.7800       77.03

กระทรวงศึกษำธิกำร 19.2820          -            -              -              -              -              19.2820-        -100.00 

1. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ 19.2820          -            -              -              -              -             19.2820-       -100.00 

- โครงกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดน

19.2820          -            -              -              -              -             19.2820-       -100.00 

กระทรวงอตุสำหกรรม 17.3184          -            -              -              -              -              17.3184-        -100.00 

1. ส ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม 4.3184           -            -              -              -              -             4.3184-         -100.00 

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 4.3184           -            -              -              -              -             4.3184-         -100.00 

2. กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม 13.0000          -            -              -              -              -             13.0000-       -100.00 

- โครงกำรพฒันำอตุสำหกรรมเกษตรแปรรูป

ที่สรำ้งมูลค่ำเพิม่สูง

13.0000          -            -              -              -              -             13.0000-       -100.00 

กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรม 248.0140         -            -              118.0288       -              118.0288       129.9852-      -52.41 

1. ส ำนกังำนปลดักระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์

วจิยั และนวตักรรม

2.3000           -            -              -              -              -             2.3000-         -100.00 

- โครงกำรพฒันำอตุสำหกรรมเกษตรแปรรูป

ที่สรำ้งมูลค่ำเพิม่สูง

2.3000           -            -              -              -              -             2.3000-         -100.00 

2. สถำบนัวทิยำลยัชมุชน 1.0000           -            -              1.3500          -              1.3500         0.3500         35.00

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุม่ชำติพนัธุ์

1.0000           -            -              1.3500          -              1.3500         0.3500         35.00

3. มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม่ 4.8631           -            -              -              -              -             4.8631-         -100.00 

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 4.8631           -            -              -              -              -             4.8631-         -100.00 

4. มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 2.5000           -            -              -              -              -             2.5000-         -100.00 

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 2.5000           -            -              -              -              -             2.5000-         -100.00 

5. ส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) -               -            -              9.2230          -              9.2230         9.2230         100.00

- โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค์

และสนิคำ้ชมุชน

-               -            -              9.2230          -              9.2230         9.2230         100.00

6. ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ -               -            -              12.5000        -              12.5000        12.5000       100.00

- โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค์

และสนิคำ้ชมุชน

-               -            -              12.5000        -              12.5000        12.5000       100.00

7. มหำวทิยำลยัแม่โจ ้ 92.5307          -            -              -              -              -             92.5307-       -100.00 

- โครงกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถธุรกจิทอ้งถิน่ 9.5000           -            -              -              -              -             9.5000-         -100.00 

- โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค์

และบริกำรกลุม่ท่องเที่ยวเชงิสุขภำพที่มศีกัยภำพสูง

30.0000          -            -              -              -              -             30.0000-       -100.00 

- โครงกำรส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 11.4715          -            -              -              -              -             11.4715-       -100.00 

- โครงกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม

41.5592          -            -              -              -              -             41.5592-       -100.00 
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ปี 2563

งบด ำเนินงำน  งบลงทุน งบเงินอดุหนุน งบรำยจำ่ยอืน่ รวม จ ำนวน รอ้ยละ
กระทรวง - หน่วยงำน - โครงกำร

งบประมำณปี 2564 เพิ่ม/ลด จำกปี 2563

หน่วย : ลำ้นบำท

8. มหำวทิยำลยัพะเยำ 10.0317          -            -              94.9558        -              94.9558        84.9241       846.56

- โครงกำรพฒันำคุณภำพชวีติผูสู้งอำยแุละผูด้อ้ยโอกำส 10.0317          -            -              63.5058        -              63.5058        53.4741       533.05

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติ -               -            -              31.4500        -              31.4500        31.4500       100.00

9. มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 134.7885        -            -              -              -              -             134.7885-      -100.00 

- โครงกำรพฒันำคุณภำพชวีติผูสู้งอำยุ 134.7885        -            -              -              -              -             134.7885-      -100.00 

รฐัวิสำหกจิ 20.0284          -            49.4090         -              -              49.4090        29.3806        146.69

1. องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร์ 2.3000           -            -              -              -              -             2.3000-         -100.00 

- โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติ 2.3000           -            -              -              -              -             2.3000-         -100.00 

2. กำรประปำส่วนภูมภิำค 17.7284          -            49.4090        -              -              49.4090        31.6806       178.70

- โครงกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดนเพือ่ขยำยฐำนเศรษฐกจิ

ของภำคเหนือ

17.7284          -            49.4090        -              -              49.4090        31.6806       178.70

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 45.9000          -            -              -              -              -              45.9000-        -100.00 

1. เทศบำลเมอืงแม่ฮ่องสอน 45.9000          -            -              -              -              -             45.9000-       -100.00 

- โครงกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดน

23.4000          -            -              -              -              -             23.4000-       -100.00 

- โครงกำรยกระดบักำรท่องเที่ยวคุณภำพ

กลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ

22.5000          -            -              -              -              -             22.5000-       -100.00 
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เป้ำหมำย เป้ำหมำย

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 3,547.4226       3,750.2355       202.8129       5.72       

เป้ำหมำย : เศรษฐกจิระดบัภำคเติบโตตำมศกัยภำพประชำชน

มีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตดีข้ึน

3,547.4226       3,750.2355       202.8129       5.72       

ตวัชี้วดัที่ 1 : อตัรำกำรขยำยตวัของมูลค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค

เพิม่ขึ้นไม่ต ำ่กวำ่

 รอ้ยละ - 3

ตวัชี้วดัที่ 2 : สมัประสทิธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient)

ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่

- 0.417

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภำพภำคอตุสำหกรรม 

กำรคำ้และกำรลงทุน

426.0373         681.6998         248.0784       57.21     

ตวัชี้วดัที่ 1 : มูลค่ำกำรคำ้กำรลงทุนเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2 -

ตวัชี้วดัที่ 2 : มูลค่ำกำรคำ้ชำยแดน ขยำยตวัไม่นอ้ยกวำ่  รอ้ยละ - 15

ตวัชี้วดัที่ 3 : อตัรำกำรขยำยตวัของกำรผลติสำขำอตุสำหกรรม

เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวำ่

 รอ้ยละ - 4

กลุม่โครงกำร : โครงกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมืองเป้ำหมำยและเมืองชำยแดนเพื่อขยำยฐำนเศรษฐกจิ

ของภำคเหนือ

426.0373         681.6998         275.6931       67.90     

กลุม่กจิกรรม : พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำนและระบบขนส่ง 402.5576         664.8348         262.2772       65.12     

กระทรวง : กระทรวงคมนำคม 312.2000         593.0440         280.8440       89.96     

หน่วยงำน : กรมทำงหลวง 305.0000         530.1400         225.1400       73.82     

กจิกรรม : เสริมสรำ้งศกัยภำพของโครงสรำ้ง

พื้นฐำน และวำงผงัเมอืงท ัง้เมอืงหลกัและ

เมอืงชำยแดน พฒันำโครงขำ่ยเสน้ทำงคมนำคม

305.0000         -                305.0000-       100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงหลวงและ

ปรบัปรุงสะพำนแลว้เสร็จ

 แห่ง 5 -

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงหลวงและปรบัปรุง

สะพำนไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

 รอ้ยละ 100 -

กจิกรรม : พฒันำโครงขำ่ยทำงหลวง -                530.1400         530.1400       100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงหลวงและ

ปรบัปรุงสะพำนแลว้เสร็จ

 แห่ง - 10

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงหลวงและปรบัปรุง

สะพำนไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

 รอ้ยละ - 100

หน่วยงำน : กรมทำงหลวงชนบท 7.2000            62.9040           55.7040        773.67    

กจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงและสะพำนสนบัสนุน

กำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดน

7.2000            13.5040           6.3040          87.56     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนรำยกำรสะพำน

ที่ก่อสรำ้ง

 รำยกำร 1 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรำ้งสะพำน

สนบัสนุนกำรเสริมศกัยภำพของโครงสรำ้ง

พื้นฐำนไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

 รอ้ยละ 100 100

กจิกรรม : สนบัสนุนกำรเสริมศกัยภำพ

ของโครงสรำ้งพื้นฐำนเมอืงเป้ำหมำยและ

เมอืงชำยแดน

-                49.4000           49.4000        100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนรำยกำรทำงที่ปรบัปรุง  รำยกำร - 2

2. เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั กลุม่โครงกำร  จ ำแนกตำมกระทรวง - หน่วยงำน  - กจิกรรม

หน่วย : ลำ้นบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงกำร - กระทรวง - หน่วยงำน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : สนบัสนุนการเสริมศกัยภาพ

ของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและ

เมอืงชายแดนไดค้ณุภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

 รอ้ยละ - 100

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 29.9472           22.3818           7.5654-          25.26-    

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 29.9472           22.3818           7.5654-          25.26-    

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพของโครงสรา้ง

พื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ

29.9472           22.3818           7.5654-          25.26-    

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและเสริมศกัยภาพ

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ

 แห่ง 1 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บั

การก่อสรา้งมคีุณภาพและไดม้าตรฐาน

ตามหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร 19.2820           -                19.2820-        100.00-   

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 19.2820           -                19.2820-        100.00-   

กิจกรรม : การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานทาํ

รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษตาก

19.2820           -                19.2820-        100.00-   

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาที่ไดร้บัการพฒันาตามโครงการ

มงีานทาํตรงตามสาขา

 รอ้ยละ 80 -

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ 17.7284           49.4090           31.6806        178.70   

หน่วยงาน : การประปาสว่นภูมภิาค 17.7284           49.4090           31.6806        178.70   

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคเหนือ) 17.7284           -                17.7284-        0.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บั

การสรา้งปรบัปรุงขยาย

 แห่ง 1 -

กิจกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร 

(ภาคเหนือ)

-                49.4090           49.4090        100.00   

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุง

ระบบประปาอาคาร (ภาคเหนือ)

 แห่ง - 2

กระทรวง : องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 23.4000           -                23.4000-        100.00-   

หน่วยงาน : เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน 23.4000           -                23.4000-        100.00-   

กิจกรรม : การพฒันาพื้นที่ระดบัภาคเหนือ 23.4000           -                23.4000-        0.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดจ้ากการท่องเที่ยว

และบริการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในพื้นที่เป้าหมายเพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4 -

กลุม่กิจกรรม : สง่เสริมช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 23.4797           16.8650           8.0000          34.07    

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 13.9797           16.8650           8.0000          57.23    

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 13.4462           14.9900           6.6585          49.52    

กิจกรรม : สง่เสริมการคา้ชายแดนภาคเหนือ 5.1147            -                5.1147-          100.00-   

ตวัชี้วดักิจกรรม : มลูค่าการคา้ไมน่อ้ยกวา่  ลา้นบาท 10 -

กิจกรรม : สง่เสริมและพฒันาการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ

-                14.9900           14.9900        100.00   

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายมมีลูค่าทางการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท - 25
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หน่วย : ลำ้นบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงกำร - กระทรวง - หน่วยงำน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

กจิกรรม : ยกระดบัสนิคำ้บ่งชี้ทำงภูมศิำสตร ์(GI)

ผลไมแ้ละผลติผลกำรเกษตรภำคเหนือ

2.9156            -                2.9156-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : มูลค่ำกำรคำ้ไม่นอ้ยกวำ่  ลำ้นบำท 6 -

กจิกรรม : ส่งเสริมและเพิม่ช่องทำงกำรตลำด

สนิคำ้เกษตรปลอดภยั

5.4159            -                5.4159-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : มูลค่ำกำรคำ้ไม่นอ้ยกวำ่  ลำ้นบำท 10 -

หน่วยงำน : กรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ 0.5335            1.8750            1.3415          251.45    

กจิกรรม : เสริมสรำ้งควำมรูเ้ชงิลกึดำ้นกำรคำ้

กำรลงทุนในประเทศเพือ่นบำ้น

0.5335            1.8750            1.3415          251.45    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนผูป้ระกอบกำร

ที่ไดร้บักำรพฒันำควำมรูห้ลงัจำกเขำ้ร่วม

กำรสมัมนำ

 รำย 400 -

ตวัชี้วดักจิกรรม : มูลค่ำกำรซื้อขำยที่เกดิจำก

กำรเจรจำจบัคู่ธุรกจิ (Business Matching)

 ลำ้นบำท - 2

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

9.5000            -                9.5000-          100.00-    

หน่วยงำน : มหำวทิยำลยัแม่โจ ้ 9.5000            -                9.5000-          100.00-    

กจิกรรม : ด ำเนินกำรใชโ้อกำสจำกเขตเศรษฐกจิ

พเิศษ และเชือ่มโยงกบัอนุภูมภิำค GMS

BIMSTEC และ AEC เพือ่ขยำยฐำนเศรษฐกจิ

ของภำค

9.5000            -                9.5000-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนโครงกำรใชโ้อกำส

จำกเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเชือ่มโยงกบั

อนุภูมภิำค GMS BIMSTEC และ AEC 

เพือ่ขยำยฐำนเศรษฐกจิของภำค

 โครงกำร 2 -

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภำพภำคกำรเกษตร 87.4273           36.2825           51.1448-        58.50-     

ตวัชี้วดัที่ 1 : มูลค่ำสนิคำ้เกษตรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 2 -

ตวัชี้วดัที่ 2 : อตัรำกำรขยำยตวักำรผลติภำคเกษตรเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกวำ่

 รอ้ยละ - 4

กลุม่โครงกำร : โครงกำรสง่เสริมเกษตรอนิทรีย ์ 67.6023           3.9015            63.7008-        94.23-     

กลุม่กจิกรรม : พฒันำบุคลำกรและปจัจยัพื้นฐำน

ดำ้นกำรเกษตร

40.9182           3.9015            37.0167-        90.47-     

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

11.4715           -                11.4715-        100.00-    

หน่วยงำน : มหำวทิยำลยัแม่โจ ้ 11.4715           -                11.4715-        100.00-    

กจิกรรม : ด ำเนินกำรยกระดบัเป็นฐำนกำรผลติ

เกษตรอนิทรียเ์ชือ่มโยงสู่อตุสำหกรรมเกษตร

แปรรูปที่สรำ้งมูลค่ำเพิม่สูง

11.4715           -                11.4715-        100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนโครงกำรยกระดบั

เป็นฐำนกำรผลติเกษตรอนิทรียแ์ละเกษตร

ปลอดภยั เชือ่มโยงสู่อตุสำหกรรมเกษตร

แปรรูปที่สรำ้งมูลค่ำเพิม่สูง

 โครงกำร 1 -
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จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลำ้นบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงกำร - กระทรวง - หน่วยงำน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29.4467           3.9015            25.5452-        86.75-     

หน่วยงำน : กรมพฒันำที่ดนิ 24.0930           -                24.0930-        100.00-    

กจิกรรม : ถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรจดักำรดนิ

ที่เหมำะสมและส่งเสริมระบบกำรรบัรองแบบ

มส่ีวนร่วมใหก้บัเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอนิทรีย ์

ในภำคเหนือตอนบน

24.0930           -                24.0930-        100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนพื้นที่กำรเกษตร

ในพื้นที่ 8 จงัหวดัภำคเหนือที่ท  ำกำรผลติ

ในระบบเกษตรอนิทรีย ์

 ไร่ 5,750 -

หน่วยงำน : กรมวชิำกำรเกษตร 0.5000            -                0.5000-          100.00-    

กจิกรรม : ส่งเสริมเกษตรกรใชส้ำรชวีภณัฑ์

(ภำคเหนือตอนบน)

0.5000            -                0.5000-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนเกษตรกรตน้แบบ

ที่ไดร้บักำรถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรผลติพชื

และขยำยชวีภณัฑค์วบคุมศตัรูพชื 

(ภำคเหนือตอนบน)

 รำย 40 -

หน่วยงำน : ส ำนกังำนกำรปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม 4.8537            3.9015            0.9522-          19.62-     

กจิกรรม : ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์นเขตปฏรูิป

ที่ดนิภำคเหนือตอนบน

4.8537            3.9015            0.9522-          19.62-     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนพื้นที่ในเขตปฏรูิป

ที่ดนิไดร้บักำรส่งเสริมและพฒันำระบบเกษตร

อนิทรีย ์

 ไร่ 1,000 800

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของพื้นที่ที่มกีำร

ส่งเสริม ไดร้บักำรรบัรองเป็นเกษตรอนิทรีย ์

แบบ PGS

 รอ้ยละ 30 30

กลุม่กจิกรรม : พฒันำคุณภำพและผลติภณัฑท์ำงกำรเกษตร 24.6815           -                24.6815-        100.00-    

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

7.3631            -                7.3631-          100.00-    

หน่วยงำน : มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 2.5000            -                2.5000-          100.00-    

กจิกรรม : กำรพฒันำพื้นที่ระดบัภำค (ภำคเหนือ) 2.5000            -                2.5000-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรผลติ

ปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนดนิจำกวสัดุเหลอืใช ้

ทำงกำรเกษตร

 ชมุชน 11 -

หน่วยงำน : มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม่ 4.8631            -                4.8631-          100.00-    

กจิกรรม : ยกระดบัภำคกำรเกษตรเป็นฐำน

กำรผลติเกษตรปลอดภยั เชือ่มโยง

สู่อตุสำหกรรมแปรรูปที่สรำ้งมูลค่ำเพิม่สูง

4.8631            -                4.8631-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ยกระดบัภำคกำรเกษตร

เป็นฐำนกำรผลติเกษตรปลอดภยัเชือ่มโยง

สู่อตุสำหกรรมแปรรูปที่สรำ้งมูลค่ำเพิม่สูง

 รอ้ยละ 70 -

กระทรวง : กระทรวงอตุสำหกรรม 17.3184           -                17.3184-        100.00-    

หน่วยงำน : ส ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม 4.3184            -                4.3184-          100.00-    

กจิกรรม : ยกระดบัผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรีย ์

ในพื้นที่ภำคเหนือ

4.3184            -                4.3184-          100.00-    
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หน่วย : ลำ้นบำท
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งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์

ไดร้บักำรพฒันำ

 ผลติภณัฑ์ 50 -

ตวัชี้วดักจิกรรม : บุคลำกรไดร้บักำรพฒันำ  รำย 200 -

หน่วยงำน : กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม 13.0000           -                13.0000-        100.00-    

กจิกรรม : ยกระดบัศูนยก์ลำงกำรพฒันำ

อตัลกัษณ์กำแฟอะรำบกิำ้ภำคเหนือ

13.0000           -                13.0000-        100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : SME ผูป้ระกอบกำร 

และวสิำหกจิชมุชน ไดร้บักำรพฒันำผลติภณัฑ์

 กจิกำร/รำย/

ผลติภณัฑ์

10/100/20 -

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนผูท้ี่ไดร้บักำรพฒันำ

มรีำยไดห้รือมูลค่ำผลติภณัฑเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 10

 รอ้ยละ 70 -

กลุม่กจิกรรม : ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดและ

กำรตรวจสอบคุณภำพสนิคำ้

2.0026            -                2.0026-          100.00-    

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.0026            -                2.0026-          100.00-    

หน่วยงำน : กรมวชิำกำรเกษตร 2.0026            -                2.0026-          100.00-    

กจิกรรม : ตรวจรบัรองแหลง่ผลติพชือนิทรีย ์

(ภำคเหนือตอนบน)

2.0026            -                2.0026-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนแหลง่ผลติพชื

ที่ไดร้บักำรตรวจสอบเพือ่รบัรองมำตรฐำน

ตำมระบบเกษตรอนิทรีย ์(ภำคเหนือตอนบน)

 แปลง 750 -

กลุม่โครงกำร : โครงกำรสง่เสริมเกษตรปลอดภยั 19.8250           32.3810           12.5560        63.33     

กลุม่กจิกรรม : พฒันำบุคลำกรและปจัจยัพื้นฐำน

ดำ้นกำรเกษตร

17.5250           32.3810           14.8560        84.77     

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17.5250           32.3810           14.8560        84.77     

หน่วยงำน : กรมปศุสตัว ์ 17.5250           17.7510           0.2260          1.29       

กจิกรรม : ศูนยบ์ริกำรอำหำรสตัวก์รมปศุสตัว ์

(Feed Center) (ภำคเหนือ)

17.5250           17.7510           0.2260          1.29       

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวใ์นพื้นที่

ภำคเหนือไดร้บักำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ

 รำย 100 100

หน่วยงำน : กรมพฒันำที่ดนิ -                14.6300           14.6300        100.00    

กจิกรรม : พฒันำระบบกำรผลติขำ้วปลอดภยั

ยกระดบัสู่ขำ้วครบวงจร

-                8.8000            8.8000          100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนพื้นที่ทำงกำรเกษตร

ไดร้บักำรพฒันำ ปรบัปรุง และฟ้ืนฟู

 ไร่ - 5,000

กจิกรรม : พฒันำระบบกำรผลติพชืผกัปลอดภยั

ยกระดบัสู่พชืผกัอนิทรียค์รบวงจร

-                2.1960            2.1960          100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนพื้นที่ทำงกำรเกษตร

ไดร้บักำรพฒันำ ปรบัปรุง และฟ้ืนฟู

 ไร่ - 600

กจิกรรม : เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติไมผ้ล

คุณภำพครบวงจร

-                3.6340            3.6340          100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนพื้นที่ทำงกำรเกษตร

ไดร้บักำรพฒันำ ปรบัปรุง และฟ้ืนฟู

 ไร่ - 1,200

กลุม่กจิกรรม : พฒันำคุณภำพและผลติภณัฑ์

ทำงกำรเกษตร

2.3000            -                2.3000-          100.00-    

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

2.3000            -                2.3000-          100.00-    
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เป้ำหมำย เป้ำหมำย

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลำ้นบำท
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งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

หน่วยงำน : ส ำนกังำนปลดักระทรวงกำรอดุมศึกษำ

วทิยำศำสตร ์วจิยั และนวตักรรม

2.3000            -                2.3000-          100.00-    

กจิกรรม : กำรยกระดบัคุณภำพและพฒันำ

ผลติภณัฑน์วตักรรมจำกสบัปะรด

2.3000            -                2.3000-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนเกษตรกร/

ผูป้ระกอบกำรที่ไดร้บักำรถำ่ยทอดเทคโนโลยี

กำรยกระดบัผลติภณัฑน์วตักรรมสบัปะรด

 รำย 70 -

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภำพภำคกำรท่องเที่ยว

และกำรบริกำร

1,025.6796       722.7986         302.8810-       29.53-     

ตวัชี้วดัที่ 1 : รำยไดจ้ำกกำรท่องเที่ยวและบริกำรเพิม่ขึ้น  รอ้ยละ 1 -

ตวัชี้วดัที่ 2 : รำยไดก้ำรท่องเที่ยว ขยำยตวัไม่ต ำ่กวำ่  รอ้ยละ - 12

กลุม่โครงกำร : โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค ์

 และบริกำรกลุม่ท่องเที่ยวเชิงสขุภำพที่มีศกัยภำพสูง

36.7219           -                36.7219-        100.00-    

กลุม่กจิกรรม : พฒันำกจิกรรมและบริกำร

ดำ้นกำรท่องเที่ยว

30.0000           -                30.0000-        100.00-    

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

30.0000           -                30.0000-        100.00-    

หน่วยงำน : มหำวทิยำลยัแม่โจ ้ 30.0000           -                30.0000-        100.00-    

กจิกรรม : ด ำเนินกำรพฒันำกำรท่องเที่ยว

และธุรกจิบริกำรต่อเน่ืองคุณภำพ

30.0000           -                30.0000-        100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนโครงกำรพฒันำ

กำรท่องเที่ยวและธุรกจิบริกำรต่อเน่ืองใหม้ี

คุณภำพ สำมำรถสรำ้งมูลค่ำเพิม่อยำ่งย ัง่ยนื

และกระจำยประโยชนอ์ยำ่งท ัว่ถงึรวมท ัง้

ต่อยอดกำรผลติสนิคำ้และบริกำรที่มี

ศกัยภำพสูงดว้ยภูมปิญัญำและนวตักรรม

 โครงกำร 1 -

กลุม่กจิกรรม : ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์ 6.7219            -                6.7219-          100.00-    

กระทรวง : กระทรวงพำณิชย์ 6.7219            -                6.7219-          100.00-    

หน่วยงำน : ส ำนกังำนปลดักระทรวงพำณิชย์ 6.7219            -                6.7219-          100.00-    

กจิกรรม : จดังำนมหกรรมสนิคำ้และ

บริกำรเด่นภำคเหนือ

6.7219            -                6.7219-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : มูลค่ำกำรคำ้ไม่นอ้ยกวำ่  ลำ้นบำท 10 -

กลุม่โครงกำร : โครงกำรพฒันำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษ 

(NEC- Creative LANNA)

8.0495            7.4745            0.5750-          7.14-       

กลุม่กจิกรรม : พฒันำกจิกรรมและบริกำร

ดำ้นกำรท่องเที่ยว

8.0495            7.4745            0.5750-          7.14-       

กระทรวง : ส ำนกันำยกรฐัมนตรี 8.0495            7.4745            0.5750-          7.14-       

หน่วยงำน : ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิสรำ้งสรรค์

(องคก์ำรมหำชน)

8.0495            7.4745            0.5750-          7.14-       

กจิกรรม : เทศกำลควำมคิดสรำ้งสรรค์

เพือ่ส่งเสริมธุรกจิสรำ้งสรรคภ์ำคเหนือตอนบน

8.0495            7.4745            0.5750-          7.14-       

ตวัชี้วดักจิกรรม :  มูลค่ำทำงเศรษฐกจิ 

(กำรจดัเทศกำลงำนออกแบบนำนำชำติ )

 ลำ้นบำท 900 900

ตวัชี้วดักจิกรรม :  จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมกจิกรรม

และเขำ้ถงึขอ้มูล Online และ Offline

 คน 120,000 100,000
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งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

กลุม่โครงกำร : โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรม

ลำ้นนำและกลุม่ชำติพนัธุ ์

634.7800         154.7485         480.0315-       75.62-     

กลุม่กจิกรรม : พฒันำแหลง่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุม่ชำติพนัธุ์

211.7800         46.9985           164.7815-       77.81-     

กระทรวง : กระทรวงกลำโหม 3.0800            7.4985            4.4185          143.46    

หน่วยงำน : กองทพัอำกำศ 3.0800            7.4985            4.4185          143.46    

กจิกรรม : กำรปรบัปรุงสิง่อ  ำนวยควำมสะดวก

ในแหลง่ท่องเที่ยว

3.0800            7.4985            4.4185          143.46    

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่

ของกองทพัอำกำศไดร้บักำรปรบัปรุง

สิง่อ  ำนวยควำมสะดวก

 แห่ง 1 1

กระทรวง : กระทรวงคมนำคม 186.2000         -                186.2000-       100.00-    

หน่วยงำน : กรมทำงหลวงชนบท 186.2000         -                186.2000-       100.00-    

กจิกรรม : พฒันำเสน้ทำงแหลง่ท่องเที่ยว

อำรยธรรมลำ้นนำและกลุม่ชำติพนัธุ์

186.2000         -                186.2000-       100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนรำยกำรทำง

ที่ก่อสรำ้งหรือปรบัปรุง

 รำยกำร 4 -

ตวัชี้วดักจิกรรม : ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

อำรยธรรมลำ้นนำและกลุม่ชำติพนัธุ์

ไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

 รอ้ยละ 100 -

กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย -                39.0000           39.0000        100.00    

หน่วยงำน : กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง -                39.0000           39.0000        100.00    

กจิกรรม : พฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรม

ลำ้นนำและกลุม่ชำติพนัธุภ์ำคเหนือ

-                39.0000           39.0000        100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

กำรพฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน กลุม่ท่องเที่ยว

อำรยธรรมลำ้นนำและกลุม่ชำติพนัธุ์

 แห่ง - 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรำ้งพื้นฐำนที่ไดร้บั

กำรก่อสรำ้งมคุีณภำพและไดม้ำตรฐำน

ตำมหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ - 100

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม -                0.5000            0.5000          100.00    

หน่วยงำน : กรมศิลปำกร -                0.5000            0.5000          100.00    

กจิกรรม : พฒันำแหลง่ท่องเที่ยวและ

แหลง่เรียนรูท้ำงศิลปวฒันธรรมเพือ่เชือ่มโยง

กำรท่องเที่ยวพื้นที่ระดบัภำคเหนือ 

กลุม่อำรยธรรมลำ้นนำฯ

-                0.5000            0.5000          100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรม

ที่ไดร้บักำรพฒันำเพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแขง่ขนัของกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุม่ชำติพนัธุ์

 แห่ง - 1

ตวัชี้วดักจิกรรม :  แหลง่ศิลปวฒันธรรม

ไดร้บักำรพฒันำตำมมำตรฐำนและหลกัวชิำกำร

 รอ้ยละ - 100
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งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

กระทรวง : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 22.5000           -                22.5000-        100.00-    

หน่วยงำน : เทศบำลเมอืงแม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำ

อ ำเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

22.5000           -                22.5000-        100.00-    

กจิกรรม : กจิกรรมกำรพฒันำพื้นที่ระดบัภำคเหนือ 22.5000           -                22.5000-        100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : รำยไดจ้ำกกำรท่องเที่ยว

และบริกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ในพื้นที่เป้ำหมำยเพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 4 -

กลุม่กจิกรรม : พฒันำบุคลำกรดำ้นกำรท่องเที่ยว 422.0000         103.0000         319.0000-       75.59-     

กระทรวง : กระทรวงคมนำคม 422.0000         103.0000         319.0000-       75.59-     

หน่วยงำน : กรมทำงหลวง 422.0000         -                422.0000-       100.00-    

กจิกรรม : พฒันำกลุม่ท่องเที่ยวที่มศีกัยภำพ

ตำมแนวทำงกำรท่องเที่ยวเชงิสรำ้งสรรค ์

(กลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำและ

กลุม่ชำติพนัธุ ์กลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลก 

(ทำงประวตัิศำสตร)์ กลุม่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติ

กลุม่ท่องเที่ยวที่มเีป้ำหมำยเฉพำะ)

422.0000         -                422.0000-       100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงหลวงและ

ปรบัปรุงสะพำนแลว้เสร็จ

 แห่ง 6 -

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงหลวงและ

ปรบัปรุงสะพำนไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำน

ที่ก ำหนด

 รอ้ยละ 100 -

หน่วยงำน : กรมทำงหลวงชนบท -                103.0000         103.0000       100.00    

กจิกรรม : พฒันำเสน้ทำงแหลง่ท่องเที่ยว

อำรยธรรมลำ้นนำและกลุม่ชำติพนัธุ์

-                103.0000         103.0000       100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนรำยกำรทำง

ที่ก่อสรำ้งหรือปรบัปรุง

 รำยกำร - 3

ตวัชี้วดักจิกรรม : ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

อำรยธรรมลำ้นนำและกลุม่ชำติพนัธุ์

ไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

 รอ้ยละ - 100

กลุม่กจิกรรม : พฒันำกจิกรรมกำรท่องเที่ยว 1.0000            4.7500            3.7500          375.00    

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

1.0000            1.3500            0.3500          35.00     

หน่วยงำน : สถำบนัวทิยำลยัชมุชน 1.0000            1.3500            0.3500          35.00     

กจิกรรม : ยกระดบักำรท่องเที่ยวกลุม่ชำติพนัธุ์ 1.0000            1.3500            0.3500          35.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนผูเ้ขำ้รบักำรอบรม

ดำ้นกำรท่องเที่ยวกลุม่ชำติพนัธ์

 คน 200 400

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม -                3.4000            3.4000          100.00    

หน่วยงำน : ส ำนกังำนปลดักระทรวงวฒันธรรม -                3.4000            3.4000          100.00    

กจิกรรม : พฒันำกลุม่ท่องเที่ยวอำรยธรรม

ลำ้นนำและกลุม่ชำติพนัธุ ์(ภำคเหนือ)

-                3.4000            3.4000          100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนท่องเที่ยว

กลุม่ชำติพนัธุไ์ดร้บักำรพฒันำและยกระดบั

มำตรฐำนกำรบริกำร ไม่นอ้ยกวำ่

 ชมุชน - 13
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เป้ำหมำย เป้ำหมำย

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลำ้นบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงกำร - กระทรวง - หน่วยงำน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

กลุม่โครงกำร : โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลก 100.1796         127.9000         27.7204        27.67     

กลุม่กจิกรรม : พฒันำแหลง่ท่องเที่ยวมรดกโลก 100.1796         127.9000         27.7204        27.67     

กระทรวง : กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกฬีำ 8.2596            6.6000            1.6596-          20.09-     

หน่วยงำน : องคก์ำรบริหำรกำรพฒันำพื้นที่พเิศษ

เพือ่กำรท่องเที่ยวอยำ่งย ัง่ยนื (องคก์ำรมหำชน)

8.2596            6.6000            1.6596-          20.09-     

กจิกรรม : ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน

ตน้แบบ (กลุุม่จงัหวดัภำคเหนือ)

8.2596            6.6000            1.6596-          20.09-     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนที่ไดร้บักำรพฒันำ

ตำมเกณฑก์ำรพฒันำกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน

ของประเทศไทย (CBT Thailand)

 ชมุชน - 5

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนในแหลง่ท่องเที่ยว

มรดกโลกดำ้นวฒันธรรม

 ชมุชน 10 -

กระทรวง : กระทรวงคมนำคม 23.4000           -                23.4000-        100.00-    

หน่วยงำน : กรมทำงหลวงชนบท 23.4000           -                23.4000-        100.00-    

กจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงและสะพำนสนบัสนุน

กำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลก

23.4000           -                23.4000-        100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนรำยกำรทำง

ที่ก่อสรำ้งหรือปรบัปรุง

 รำยกำร 2 -

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันำและปรบัปรุงเสน้ทำง

ไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

 รอ้ยละ 100 -

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม 68.5200           121.3000         52.7800        77.03     

หน่วยงำน : กรมศิลปำกร 68.5200           121.3000         52.7800        77.03     

กจิกรรม : พฒันำแหลง่ท่องเที่ยวและ

แหลง่เรียนรูท้ำงศิลปวฒันธรรมเพือ่เชือ่มโยง

กำรท่องเที่ยวพื้นที่ระดบัภำคเหนือ กลุม่มรดกโลก

68.5200           121.3000         52.7800        77.03     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนแหลง่ศิลปวฒันธรรม

ที่ไดร้บักำรพฒันำเพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแขง่ขนัของกลุม่ท่องเที่ยวมรดกโลก

 แห่ง 10 8

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่ศิลปวฒันธรรม

ไดร้บักำรพฒันำตำมมำตรฐำนและหลกัวชิำกำร

 รอ้ยละ 100 100

กลุม่โครงกำร : โครงกำรพฒันำกลุม่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ 233.2643         336.4005         103.1362       44.21     

กลุม่กจิกรรม : พฒันำแหลง่ท่องเที่ยวธรรมชำติ 230.9643         336.4005         105.4362       45.65     

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

-                31.4500           31.4500        100.00    

หน่วยงำน : มหำวทิยำลยัพะเยำ -                31.4500           31.4500        100.00    

กจิกรรม : พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน

เพือ่กำรอนุรกัษน์กยูงไทย

-                31.4500           31.4500        100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของโครงกำร

ที่แลว้เสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

 รอ้ยละ - 100

กระทรวง : กระทรวงคมนำคม -                30.0000           30.0000        100.00    

หน่วยงำน : กรมทำงหลวงชนบท -                30.0000           30.0000        100.00    

กจิกรรม : ปรบัปรุงทำงเพือ่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

เชงิธรรมชำติ

-                30.0000           30.0000        100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนรำยกำรทำงที่ปรบัปรุง  รำยกำร - 1
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เป้ำหมำย เป้ำหมำย

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลำ้นบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงกำร - กระทรวง - หน่วยงำน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรบัปรุงทำงเพือ่ส่งเสริม

กำรท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติไดคุ้ณภำพ

ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

 รอ้ยละ - 100

กระทรวง : กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม

74.6571           99.7608           25.1037        33.63     

หน่วยงำน : กรมอทุยำนแห่งชำติ สตัวป่์ำ และพนัธุพ์ชื 74.6571           99.7608           25.1037        33.63     

กจิกรรม : ท่องเที่ยวตำมแหลง่ธรรมชำติ

(ภำคเหนือ)

74.6571           47.0060           27.6211-        37.04-     

ตวัชี้วดักจิกรรม : เพิม่ศกัยภำพ

ดำ้นกำรท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์

 แห่ง 12 10

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชำชนและผูป้ระกอบกำร

มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์

เพิม่ขึ้น

 รอ้ยละ 10 10

กจิกรรม : พฒันำสวนรุกขชำติไมเ้มอืงหนำว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน

-                3.3132            3.3132          100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนชนิดและสำยพนัธุ์

กลว้ยไมม้ค่ีำ หำยำก ในเขตภำคเหนือตอนบน

 ชนิด - 20

ตวัชี้วดักจิกรรม : สวนรุกขชำติไมเ้มอืงหนำว

ไดร้บักำรพฒันำใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว

ของประชำชนในระดบัภูมภิำค

 แห่ง - 1

กจิกรรม : พฒันำแหลง่ท่องเที่ยวดำ้นสตัวป่์ำ

ภำคเหนือ

-                49.4416           49.4416        100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : เพิม่ศกัยภำพแหลง่ท่องเที่ยว

ดำ้นสตัวป่์ำ

 แห่ง - 4

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชำชนและผูป้ระกอบกำร

ในพื้นที่มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำร

ท่องเที่ยว

เชงิอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

 รอ้ยละ - 10

กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 156.3072         175.1897         18.8825        12.08     

หน่วยงำน : กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง 156.3072         175.1897         18.8825        12.08     

กจิกรรม : พฒันำกลุม่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติ 156.3072         175.1897         18.8825        12.08     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนพื้นที่ที่ไดร้บั

กำรพฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน ตำมแนวทำง

กลุม่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติภำคเหนือ

 แห่ง 5 6

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรำ้งพื้นฐำนที่ไดร้บั

กำรก่อสรำ้งมคุีณภำพและไดม้ำตรฐำน

ตำมหลกัวศิวกรรม

 รอ้ยละ 100 100

กลุม่กจิกรรม : พฒันำกจิกรรมกำรท่องเที่ยว 2.3000            -                2.3000-          100.00-    

กระทรวง : รฐัวสิำหกจิ 2.3000            -                2.3000-          100.00-    

หน่วยงำน : องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร์ 2.3000            -                2.3000-          100.00-    

กจิกรรม : ส ำรวจ รวบรวม และวจิยักลว้ยไม ้

ทอ้งถิน่ เพือ่พฒันำกจิกรรมกำรท่องเที่ยว

เชงินิเวศ

2.3000            -                2.3000-          100.00-    
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เป้ำหมำย เป้ำหมำย

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลำ้นบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงกำร - กระทรวง - หน่วยงำน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของกลว้ยไม ้

ในพื้นที่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดร้บักำรรวบรวม

และอนุรกัษ ์เพือ่กำรเป็นแหลง่เรียนรูแ้ละ

แหลง่ท่องเที่ยวเชงินิเวศ

 รอ้ยละ 40 -

ตวัชี้วดักจิกรรม : มหีมู่บำ้นตน้แบบและ

กจิกรรมท่องเที่ยวเชงินิเวศ

 ชมุชน 6 -

กลุม่โครงกำร : โครงกำรยกระดบักำรท่องเที่ยวคุณภำพ

กลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ

12.6843           -                12.6843-        100.00-    

กลุม่กจิกรรม : พฒันำแหลง่ท่องเที่ยวกลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ 12.6843           -                12.6843-        100.00-    

กระทรวง : ส ำนกันำยกรฐัมนตรี 12.6843           -                12.6843-        100.00-    

หน่วยงำน : ส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชมุและนิทรรศกำร

 (องคก์ำรมหำชน)

12.6843           -                12.6843-        100.00-    

กจิกรรม : จดัเกบ็ขอ้มูลดำ้นไมซข์องจงัหวดัเชยีงใหม่ 12.6843           -                12.6843-        100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระบบ/กระบวนกำร

ในกำรจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิอตุสำหกรรมไมซ์

ในจงัหวดัเชยีงใหม่

 ระบบ 1 -

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระบบ/กระบวนกำร ฯ 

เป็นที่ยอมรบัจำกผูใ้ชข้อ้มูลและผูม้ส่ีวนได ้

ส่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้ง

 รอ้ยละ 85 -

กลุม่โครงกำร : โครงกำรพฒันำต่อยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค ์

และสนิคำ้ชมุชน

-                96.2751           96.2751        100.00    

กลุม่กจิกรรม : พฒันำกจิกรรมและบริกำร

ดำ้นกำรท่องเที่ยว

-                63.1164           63.1164        100.00    

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

-                12.5000           12.5000        100.00    

หน่วยงำน : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชำติ

-                12.5000           12.5000        100.00    

กจิกรรม : ยกระดบัและเพิม่มูลค่ำกำรพฒันำ

กระบวนกำรผลติสิง่ทอพื้นเมอืง

-                12.5000           12.5000        100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ถำ่ยทอดเทคโนโลยี

เพือ่ยกระดบักำรผลติสิง่ทอ ใหเ้กดิ

ควำมหลำกหลำยและมำตรฐำนของผลติภณัฑ์

 กลุม่ - 30

กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม -                50.6164           50.6164        100.00    

หน่วยงำน : ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั -                50.6164           50.6164        100.00    

กจิกรรม : พฒันำเมอืงอจัฉริยะน่ำอยู่ 

ดำ้นกำรท่องเที่ยวและชมุชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภำคเหนือตอนบน 1 

(Northern Smart City)

-                19.1176           19.1176        100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนกำรประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลัของ SME ในอตุสำหกรรม

ท่องเที่ยว

 รำย - 60

กจิกรรม : พฒันำเมอืงอจัฉริยะน่ำอยู่

ดำ้นกำรท่องเที่ยวและชมุชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภำคเหนือตอนลำ่ง 1  

(Lower Northern Smart City)

-                19.0140           19.0140        100.00    
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

จากปี 2563

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนการประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลัของ SME ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 ราย - 60

กิจกรรม : พฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่

 ดา้นการท่องเที่ยวและชุมชนปลอดภยั 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 

(Lower Northern Smart City)

-                12.4848           12.4848        100.00   

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนการประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลัของ SME ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 ราย - 40

กลุม่กิจกรรม : สง่เสริมช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ -                33.1587           33.1587        100.00   

กระทรวง : สาํนกันายกรฐัมนตรี -                7.5000            7.5000          100.00   

หน่วยงาน : สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชุม

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

-                7.5000            7.5000          100.00   

กิจกรรม : World Tea and Coffee Expo -                7.5000            7.5000          100.00   

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนคู่เจรจาธุรกิจ  คู่ธุรกิจ - 25

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้เพิม่ขึ้น  รอ้ยละ - 5

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

-                9.2230            9.2230          100.00   

หน่วยงาน : สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน)

-                9.2230            9.2230          100.00   

กิจกรรม : ปัน้ธุรกิจทอ้งถิน่สูธุ่รกิจนวตักรรม

ระดบัประเทศ (Thailand Innovative Region

Challenge) (ภาคเหนือ)

-                9.2230            9.2230          100.00   

ตวัชี้วดักิจกรรม : สามารถขยายธุรกิจทอ้งถิน่

ดว้ยการใชน้วตักรรมและมยีอดขายเพิม่ขึ้น

(ประเมนิจากสว่นต่างของยอดขายก่อนและ

หลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรม) ไมน่อ้ยกวา่

 เท่า - 2

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ -                16.4357           16.4357        100.00   

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ -                10.4087           10.4087        100.00   

กิจกรรม : สง่เสริมการตลาดและยกระดบั

ผลติภณัฑช์มุชนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างย ัง่ยนื

-                10.4087           10.4087        100.00   

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายมมีลูค่าทางการคา้

ไมน่อ้ยกวา่

 ลา้นบาท - 15

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณี

และเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

-                6.0270            6.0270          100.00   

กิจกรรม : การพฒันาเครื่องประดบัเงนิภาคเหนือ

และผลกัดนัใหภ้าคเหนือเป็นศูนยก์ลางการผลติ

เครื่องประดบัเงนิของโลก

-                6.0270            6.0270          100.00   

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายไดข้องผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

 รอ้ยละ - 2

506



เป้ำหมำย เป้ำหมำย

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลำ้นบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงกำร - กระทรวง - หน่วยงำน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.5 : พฒันำพื้นที่ระดบัภำค

ดำ้นกำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงัคม

168.3928         458.1790         289.7862       172.09    

ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนควำมเสมอภำคทำงสงัคม เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10  รอ้ยละ 10 -

ตวัชี้วดัที่ 2 : สดัส่วนคนจน ลดลงไม่นอ้ยกวำ่  รอ้ยละ - 8

ตวัชี้วดัที่ 3 : สดัส่วนผูสู้งอำยทุี่เขำ้ถงึบริกำรดูแลผูสู้งอำยุ

ระยะยำว  (Long Term Care) เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวำ่

 รอ้ยละ - 5

กลุม่โครงกำร : โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิต ผูสู้งอำยุ

และผูด้อ้ยโอกำส

144.8202         63.5058           81.3144-        56.15-     

กลุม่กจิกรรม : พฒันำระบบดูแลและยกระดบั

กำรใหบ้ริกำร

144.8202         63.5058           81.3144-        56.15-     

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

144.8202         63.5058           81.3144-        56.15-     

หน่วยงำน : มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 134.7885         -                134.7885-       100.00-    

กจิกรรม : จดัต ัง้ศูนยบ์ริกำรสุขภำพ

แบบครบวงจรแห่งภำคเหนือและอนุภูมภิำค

ลุม่แม่น ำ้โขง

134.7885         -                134.7885-       100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ด ำเนินกำรก่อสรำ้ง

ศูนยบ์ริกำรสุขภำพแบบครบวงจรแห่งภำคเหนือ

และอนุภูมภิำคลุม่แม่น ำ้โขง

 รอ้ยละ 40 -

หน่วยงำน : มหำวทิยำลยัพะเยำ 10.0317           63.5058           53.4741        533.05    

กจิกรรม : พฒันำคุณภำพชวีติผูสู้งอำยุ

และคนยำกจน

10.0317           63.5058           53.4741        533.05    

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของโครงกำรที่ส  ำเร็จ

ตำมวตัถปุระสงค์

 รอ้ยละ 80 80

กลุม่โครงกำร : โครงกำรยกระดบัรำยไดแ้ละคุณภำพชีวิต

ของคนยำกจน

23.5726           394.6732         371.1006       1,574.29  

กลุม่กจิกรรม : พฒันำระบบดูแลและยกระดบั

กำรใหบ้ริกำร

-                377.3000         377.3000       100.00    

กระทรวง : กระทรวงคมนำคม -                377.3000         377.3000       100.00    

หน่วยงำน : กรมทำงหลวง -                377.3000         377.3000       100.00    

กจิกรรม : พฒันำโครงขำ่ยทำงหลวง -                377.3000         377.3000       100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงหลวง

และปรบัปรุงสะพำนแลว้เสร็จ

 แห่ง - 9

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรำ้งทำงหลวง

และปรบัปรุงสะพำนไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำน

ที่ก ำหนด

 รอ้ยละ - 100

กลุม่กจิกรรม : ยกระดบัคุณภำพชวีติอยำ่งต่อเน่ือง 23.5726           17.3732           6.1994-          26.30-     

กระทรวง : กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมม ัน่คง

ของมนุษย์

23.5726           17.3732           6.1994-          26.30-     

หน่วยงำน : สถำบนัพฒันำองคก์รชมุชน 

(องคก์ำรมหำชน)

23.5726           17.3732           6.1994-          26.30-     

กจิกรรม : พฒันำขดีควำมสำมำรถผูน้ ำ

ชมุชนภำคเหนือในกำรขบัเคลือ่นแผนพฒันำ

ระดบัพื้นที่สู่ชมุชนเขม้แขง็ (ระยะที2่)

23.5726           17.3732           6.1994-          26.30-     
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เป้ำหมำย เป้ำหมำย

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลำ้นบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงกำร - กระทรวง - หน่วยงำน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนผูน้ ำชมุชน

มทีกัษะควำมรู ้ควำมเขำ้ใจและ

ขดีควำมสำมำรถในกำรพฒันำชมุชนทอ้งถิน่

 ต ำบล 1,175 1,070

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.6 : บริหำรจดักำรทรพัยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม

1,839.8856       1,851.2756       11.3900        0.62       

ตวัชี้วดัที่ 1 : ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มดขีึ้น  รอ้ยละ 1 -

ตวัชี้วดัที่ 2 : สดัส่วนพื้นที่ป่ำไมต่้อพื้นที่ภำคไม่นอ้ยกวำ่

รอ้ยละ 58 ของพื้นที่ภำค

 รอ้ยละ - 58

ตวัชี้วดัที่ 3 : จ ำนวนวนัที่มค่ีำฝุ่ นละอองขนำดเลก็ (PM10) 

เกนิมำตรฐำน ไม่เกนิ 15 วนั

 วนั - 15

กลุม่โครงกำร : โครงกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดลอ้ม

1,839.8856       1,851.2756       11.3900        0.62       

กลุม่กจิกรรม : อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม

1,839.8856       1,851.2756       11.3900        0.62       

กระทรวง : กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

41.5592           -                41.5592-        100.00-    

หน่วยงำน : มหำวทิยำลยัแม่โจ ้ 41.5592           -                41.5592-        100.00-    

กจิกรรม : ด ำเนินกำรบริหำรจดักำร อนุรกัษ ์

และฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม

(ป่ำ น ำ้ มลพษิหมอกควนั)

41.5592           -                41.5592-        100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนโครงกำรบริหำร

จดักำร อนุรกัษ ์และฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม (ป่ำ น ำ้ มลพษิหมอกควนั)

 โครงกำร 1 -

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,248.0738       1,370.8990       122.8252       9.84       

หน่วยงำน : กรมชลประทำน 1,248.0738       1,370.8990       122.8252       9.84       

กจิกรรม : ฟ้ืนฟูอนุรกัษป่์ำตน้น ำ้ 1,248.0738       1,370.8990       122.8252       9.84       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนพื้นที่ชลประทำน

เพิม่ขึ้น

 ไร่ 42,940 16,320

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนปริมำตรเกบ็กกั

ที่เพิม่ขึ้น

 ลำ้น ลบ.ม. 1.4 2.8

กระทรวง : กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม

550.2526         480.3766         69.8760-        12.70-     

หน่วยงำน : กรมป่ำไม ้ 280.2398         242.6100         37.6298-        13.43-     

กจิกรรม : ป้องกนัและควบคุมไฟป่ำในพื้นที่

ป่ำสงวนแห่งชำติภำคเหนือ

42.3816           25.0000           17.3816-        41.01-     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอื

ในกำรควบคุมไฟป่ำมส่ีวนร่วมในกำรป้องกนั

และควบคุมไฟป่ำ

 หมู่บำ้น 300 500

ตวัชี้วดักจิกรรม : เครือขำ่ยควำมร่วมมอื

ในกำรควบคุมไฟป่ำมส่ีวนร่วมในกำรเฝ้ำระวงั

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศไม่นอ้ยกวำ่

 รอ้ยละ 80 80

กจิกรรม : ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยำกรป่ำไม ้

ภำคเหนือ

180.1455         198.0100         17.8645        9.92       

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นที่ป่ำไมท้ี่ไดร้บักำรฟ้ืนฟู  ไร่ 28,000 32,950

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นที่ป่ำเศรษฐกจิที่เพิม่ขึ้น  ไร่ 2,500 800
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เป้ำหมำย เป้ำหมำย

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลำ้นบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำนและตวัช้ีวดั  

กลุม่โครงกำร - กระทรวง - หน่วยงำน 

 กจิกรรมและตวัช้ีวดักจิกรรม

 หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด  

งบประมำณ งบประมำณ
จำกปี 2563

ตวัชี้วดักจิกรรม : เครือขำ่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่ำ  หมู่บำ้น 19 68

กจิกรรม : อนุรกัษท์รพัยำกรป่ำไมอ้ยำ่งมี

ส่วนร่วมภำคเหนือ

57.7127           19.6000           38.1127-        66.04-     

ตวัชี้วดักจิกรรม : รำษฎรในชมุชนไดร้บั

กำรส่งเสริมใหม้ส่ีวนร่วมในกำรบริหำรจดักำร

ป่ำชมุชน

 ป่ำชมุชน 275 135

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนเครือขำ่ยรำษฎร

อำสำสมคัรพทิกัษป่์ำ (รสทป.) ที่ไดร้บั

กำรสนบัสนุนเพิม่ขึ้น

 เครือขำ่ย 15 15

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของกำรมส่ีวนร่วม

ของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจดักำรป่ำชมุชน

 รอ้ยละ 80 80

หน่วยงำน : กรมอทุยำนแห่งชำติ สตัวป่์ำ และพนัธุพ์ชื 270.0128         237.7666         32.2462-        11.94-     

กจิกรรม : ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์ำตน้น ำ้ (ภำคเหนือ) 268.7233         232.5402         36.1831-        13.46-     

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นที่ป่ำไดร้บักำรปลูกฟ้ืนฟู

เพิม่ขึ้น

 ไร่ 40,576 3,000

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ ำนวนพื้นที่เปลีย่นสภำพ

เป็นกำรฟ้ืนฟูป่ำเพิม่ขึ้นปีละ

 ไร่ - 100

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นที่ป่ำอนุรกัษไ์ดร้บั

กำรอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูมอีตัรำกำรรอดตำย

อยู่ในเกณฑท์ี่ก ำหนด

 รอ้ยละ 80 80

กจิกรรม : สรำ้งเครือขำ่ยรำษฎรพทิกัษป่์ำ

(ภำคเหนือ)

1.2895            -                1.2895-          100.00-    

ตวัชี้วดักจิกรรม : มเีครือขำ่ยรำษฎรพทิกัษป่์ำ 

(รสทป.) และเยำวชนเพือ่กำรอนุรกัษ์

ทรพัยำกรป่ำไม ้(ยชป.) เพิม่ขึ้น

 เครือขำ่ย 6 -

กจิกรรม : กำรบูรณำกำรชมุชนคนรกัษป่์ำน่ำน -                5.2264            5.2264          100.00    

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชวีติของประชำชน

ในหมู่บำ้นตวัอยำ่งดขีึ้น

 หมู่บำ้น - 1

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิควำมร่วมมอืระหวำ่ง

ภำครฐัและประชำชนในกำรอนุรกัษท์รพัยำกร

ป่ำไม ้

 หมู่บำ้น - 1
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บาท

บาท

37.6807          681.6998      71.3360        56.0400      -              

           7.2000       593.0440         15.2960             -                  -   

                -         530.1400               -               -                  -   

                -         530.1400               -               -                  -   

           7.2000        62.9040         15.2960             -                  -   

           7.2000        13.5040         15.2960             -                  -   

                -          49.4000               -               -                  -   

           0.5335        16.8650               -               -                  -   

                -          14.9900               -               -                  -   

                -          14.9900               -               -                  -   

           0.5335          1.8750               -               -                  -   

           0.5335          1.8750               -               -                  -   

(1) วตัถปุระสงค์

(2) สถานที่ดาํเนินการ

(3) ระยะเวลา

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ

- เสริมสรา้งความรูเ้ชิงลกึดา้นการคา้

การลงทนุในประเทศเพือ่นบา้น

             2.4085

- สง่เสริมและพฒันาการขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิชายแดนภาคเหนือ

            14.9900

2.2 กรมการคา้ต่างประเทศ              2.4085

- สนบัสนุนการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้ง

พื้นฐานเมอืงเป้าหมายและ

เมอืงชายแดน

            49.4000

2. กระทรวงพาณิชย์             17.3985

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์             14.9900

1.2 กรมทางหลวงชนบท             85.4000

- ก่อสรา้งทางและสะพานสนบัสนุน

การเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน

เมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน

            36.0000

1.1 กรมทางหลวง            530.1400

- พฒันาโครงข่ายทางหลวง            530.1400

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงการ

รวมทัง้สิ้น 846.7565           

1. กระทรวงคมนาคม            615.5400

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เพือ่ยกระดบั เชื่อมโยง สรา้งเครือข่ายการคา้ การลงทนุและการคา้ชายแดน เสริมสรา้งศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐาน

ของเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน และยกระดบันวตักรรมเชื่อมโยงการตลาดในการแข่งขนัท ัง้ในและต่างประเทศ

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตาก 

จงัหวดัอตุรดติถ ์

4 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2566)

3. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.1 เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน 681,699,800

846,756,500
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หน่วย : ลำ้นบำท

ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงกำร

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

          29.9472        22.3818               -               -                  -   

          29.9472        22.3818               -               -                  -   

          29.9472        22.3818               -               -                 -   

                -          49.4090        56.0400       56.0400                -   

                -          49.4090        56.0400       56.0400                -   

                -          49.4090        56.0400       56.0400               -   

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

- ค่ำก่อสรำ้งปรบัปรุงระบบประปำและ

อำคำร (ภำคเหนือ)

           161.4890

4. รฐัวิสำหกจิ            161.4890

4.1 กำรประปำสว่นภมิูภำค            161.4890

- พฒันำศกัยภำพของโครงสรำ้งพื้นฐำน

เมอืงเป้ำหมำยและเมอืงชำยแดนภำคเหนือ

            52.3290

3. กระทรวงมหำดไทย             52.3290

3.1 กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง             52.3290
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

530,140,000           บาท

1. งบลงทนุ 530,140,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 530,140,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 530,140,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 530,140,000           บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัเจา้ - ตาก จ.ตาก 1 แหง่ 23,000,000             บาท

44,540,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1206 ตอน ซอโอ - วะเล่ย ์จ.ตาก 1 แหง่ 50,000,000             บาท

53,900,000             บาท

63,700,000             บาท

58,800,000             บาท

68,600,000             บาท

50,000,000             บาท

49,000,000             บาท

68,600,000             บาท

62,904,000            บาท

1. งบลงทนุ 62,904,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 62,904,000            บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 62,904,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,504,000             บาท

(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วงัผาชนั - น า้ปาด จ.อุตรดติถ ์1 แหง่

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของมลูค่าผลติภณัฑร์ะดบัภาค เพิม่ขึ้นไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 3.0

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ลดลงต า่กวา่ 0.417

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

ตวัชี้วดั : มลูค่าการคา้ชายแดน ขยายตวัไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 15

ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของการผลติสาขาอุตสาหกรรม เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 4

กลุ่มโครงการ : โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบขนส่ง

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : เสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน หว้ยสม้ป่อย - เจดยีย์ุทธหตัถ ีจ.ตาก 1 แหง่

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 102 ตอน หว้ยไผ ่- หว้ยชา้ง จ.อุตรดติถ ์1 แหง่

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ย - อุตรดติถ ์จ.อุตรดติถ ์1 แหง่

(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วงัผาชนั จ.อุตรดติถ ์1 แหง่

(8) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วงัสสูีบ - เขื่อนสริกิิติ์ จ.อุตรดติถ ์1 แหง่

(9) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจรญิ - ปางไฮ จ.อุตรดติถ ์1 แหง่

(10) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมนิทร ์- หาดเสลา จ.นครสวรรค ์1 แหง่

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : เสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ
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(1) สะพานขา้มแมน่ า้น่าน ต.งอบ อ.ทุง่ชา้ง จ.น่าน 130 ม. 13,504,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,504,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,296,000             บาท

1.1.1.2 ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 24,900,000             บาท

(1) งานบ ารุงถนนสาย ชร.1063 แยก ทล. 1 - ทา่เรอืเชียงแสน

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แหง่ 24,900,000             บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,500,000             บาท

(1) งานอ านวยความปลอดภยัถนนสาย ชร.1063 แยก ทล.1 - 

ทา่เรอืเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แหง่ 24,500,000             บาท

49,409,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,340,000              บาท

1. งบลงทนุ 49,409,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,340,000              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,409,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,340,000              บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,409,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,340,000              บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 49,409,000             บาท

(1) งานปรบัปรุงระบบผลติน า้ประปาสถานีผลติน า้ป่าแดดและวางทอ่จ่ายน า้

ในพื้นทีต่อนล่าง ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่ 1 แหง่ 28,020,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 186,800,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 46,700,000             บาท

เงนิงบประมาณ 140,100,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,020,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,040,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 56,040,000             บาท

(2) งานก่อสรา้งสถานีเพิม่แรงดนับรเิวณสถานีผลติน า้เขื่อนแมก่วง 

พรอ้มวางทอ่จ่ายน า้ในพื้นทีใ่กลเ้คยีง ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 21,389,000             บาท

กระทรวง : รฐัวิสาหกิจ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภมิูภาค

โครงการ : เสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ
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14,990,000            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 14,990,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ 14,990,000             บาท

1,875,000              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 1,875,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิการคา้ชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น มหกรรมการคา้

ชายแดน ณ จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1,875,000              บาท

22,381,800            บาท

1. งบลงทนุ 22,381,800            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,381,800            บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,381,800            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 22,381,800             บาท

(1) ปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีแ่กม้ลงิบงึตะเคร็ง อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 แหง่ 22,381,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 22,381,800             บาท

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : กรมการคา้ตา่งประเทศ

โครงการ : โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนเพื่อขยาย

ฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : เสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : เสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ

514



บำท

บำท

4.8537            3.9015         4.8537         -            -              

           4.8537          3.9015          4.8537             -                  -   

           4.8537          3.9015          4.8537             -                  -   

           4.8537          3.9015          4.8537             -                 -   

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัล  ำปำง จงัหวดัล  ำพนู จงัหวดัน่ำน จงัหวดัพะเยำ จงัหวดัเชยีงรำย 

จงัหวดัแพร่

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

(3) ระยะเวลำ

รำยละเอยีดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุม่โครงกำร

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.2 เพิม่ศกัยภำพภำคกำรเกษตร

กลุ่มโครงกำรที่ 1 โครงกำรสง่เสรมิเกษตรอนิทรยี ์ 3,901,500

เพือ่ยกระดบักำรพฒันำภำคกำรเกษตรอนิทรยีข์องจงัหวดัในเขตพื้นทีภ่ำคเหนือใหม้มีำตรฐำน เพิม่ศกัยภำพกำรแขง่ขนั

ท ัง้ดำ้นกำรผลติ กำรแปรรูป กำรสรำ้งมลูค่ำผลติภณัฑส์นิคำ้เกษตร และกำรส่งเสรมิดำ้นกำรตลำดท ัง้ในและต่ำงประเทศ

13,608,900

(5) งบประมำณและประมำณกำรรำยจำ่ยลว่งหนำ้ระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมกจิกรรม

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564

3 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

5.1 ส ำนกังำนกำรปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม             13.6089

- ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยีใ์นเขตปฏรูิปทีด่นิ

ภำคเหนือตอนบน

            13.6089

ปี 2565 ปี 2566
ปี 2567 - 

จบโครงกำร

รวมทัง้สิ้น 13.6089            

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงกำร

            13.6089
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

3,901,500              บาท

1. งบด าเนินงาน 3,901,500              บาท

1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,901,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 226,600                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 750,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,129,500              บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 250,400                บาท

(5) วสัดุการเกษตร 1,500,000              บาท

(6) วสัดุส านกังาน 45,000                 บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี ์

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาบคุลากรและปจัจยัพื้นฐานดา้นการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : ส านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ : ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี ์

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กวำ่ 3.0

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่ 0.417

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั :  อตัรำกำรขยำยตวักำรผลติภำคเกษตร เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวำ่ 4
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บำท

บำท

17.5250          32.3810        -             -            -              

          17.5250        32.3810               -               -                  -   

          17.5250        17.7510               -               -                  -   

          17.5250        17.7510               -               -                 -   

                -          14.6300               -               -                  -   

                -            8.8000               -               -                 -   

                -            2.1960               -               -                 -   

                -            3.6340               -               -                 -   

49,906,000

(5) งบประมำณและประมำณกำรรำยจำ่ยลว่งหนำ้ระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมกจิกรรม

กลุ่มโครงกำรที่ 2 โครงกำรสง่เสรมิเกษตรปลอดภยั 32,381,000

เพือ่ยกระดบักำรพฒันำภำคกำรเกษตรปลอดภยัของจงัหวดัในเขตพื้นทีภ่ำคเหนือใหม้มีำตรฐำน เพิม่ศกัยภำพกำรแขง่ขนั

ท ัง้ดำ้นกำรผลติ กำรแปรรูป กำรสรำ้งมลูค่ำผลติภณัฑส์นิคำ้เกษตร และกำรส่งเสรมิดำ้นกำรตลำดท ัง้ในและต่ำงประเทศ

2 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2564)

จงัหวดัตำก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดัก ำแพงเพชร จงัหวดัพจิติร

จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธำนี

6.1 กรมปศสุตัว ์             35.2760

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

- เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติไมผ้ลคุณภำพ

ครบวงจร

             3.6340

- พฒันำระบบกำรผลติขำ้วปลอดภยั

ยกระดบัสู่ขำ้วครบวงจร

             8.8000

- พฒันำระบบกำรผลติพชืผกัปลอดภยั

ยกระดบัสู่พชืผกัอนิทรยีค์รบวงจร

             2.1960

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

(3) ระยะเวลำ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงกำร

- ศูนยบ์รกิำรอำหำรสตัวก์รมปศุสตัว ์

(Feed Center) (ภำคเหนือ)

            35.2760

6.2 กรมพฒันำที่ดิน             14.6300

รวมทัง้สิ้น 49.9060            

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             49.9060
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

17,751,000            บาท

1. งบด าเนินงาน 1,365,000              บาท

1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,365,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 250,000                บาท

(2) วสัดุการเกษตร 1,115,000              บาท

2. งบลงทนุ 16,386,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,386,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 16,386,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,350,000              บาท

(1) รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ ต าบลแมย่างฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง 

จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,350,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารเกษตร 15,036,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,736,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) เครื่องจกัรผลติอาหารสตัว ์ส าหรบัผลติอาหารผสมทเีอ็มอาร ์

แบบแกนตัง้ 2 เกลยีวผสม ชนิดลากจูงดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. ต าบลแมย่างฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง 

จงัหวดัแพร่ 1 ชุด 1,700,000              บาท

(3) เครื่องอดักอ้นพชื พรอ้มหอ่พลาสตกิขนาดน า้หนกัไมน่อ้ยกวา่ 

900 กิโลกรมั ต าบลแมย่างฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 1 ชุด 7,800,000              บาท

(4) รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอุปกรณ์ ต าบลแมย่างฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง

จงัหวดัแพร่ 1 คนั 2,700,000              บาท

(5) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ต าบลแมย่างฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,100,000              บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กวำ่ 3.0

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่ 0.417

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

ตวัชี้วดั :  อตัรำกำรขยำยตวักำรผลติภำคเกษตร เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวำ่ 4

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาบคุลากรและปจัจยัพื้นฐานดา้นการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมปศสุตัว ์

โครงการ : ส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั
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14,630,000            บาท

1. งบด าเนินงาน 14,630,000            บาท

1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,630,000            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,480,000              บาท

(2) วสัดุการเกษตร 7,150,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : ส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั
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บำท

บำท

8.0495            7.4745         8.0495         -            -              

           8.0495          7.4745          8.0495             -                  -   

           8.0495          7.4745          8.0495             -                  -   

           8.0495          7.4745          8.0495             -                 -   

รำยละเอยีดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุม่โครงกำร

23,573,500

(5) งบประมำณและประมำณกำรรำยจำ่ยลว่งหนำ้ระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมกจิกรรม

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.3 เพิม่ศกัยภำพภำคกำรทอ่งเที่ยวและกำรบรกิำร

กลุ่มโครงกำรที่ 1 โครงกำรพฒันำพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ (NEC- Creative LANNA) 7,474,500

เพือ่พฒันำพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ สรำ้งควำมเขม้แขง็ของกลุ่มธุรกจิและผูป้ระกอบกำร

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัล  ำปำง จงัหวดัล  ำพนู จงัหวดัเชยีงรำย

3 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

(3) ระยะเวลำ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงกำร

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

- เทศกำลควำมคดิสรำ้งสรรคเ์พือ่ส่งเสรมิ

ธุรกจิสรำ้งสรรคภ์ำคเหนือตอนบน

            23.5735

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

รวมทัง้สิ้น 23.5735            

7. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี             23.5735

7.1 ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิสรำ้งสรรค ์             23.5735
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

7,474,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,474,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,474,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายเทศกาลความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่ส่งเสรมิธุรกิจสรา้งสรรค์

ภาคเหนือตอนบน 7,474,500              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ (NEC- Creative LANNA)

กลุ่มกิจกรรม : พฒันากิจกรรมและบรกิารดา้นการทอ่งเที่ยว

กระทรวง : ส านกันายกรฐัมนตรี

หน่วยงาน : ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : พฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ (NEC - Creative LANNA)

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 3.0

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่  0.417

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รำยไดก้ำรทอ่งเทีย่ว ขยำยตวัไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 12
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บำท

บำท

190.2800         154.7485      79.3500        78.0000      -              

           3.0800          7.4985               -               -                  -   

           3.0800          7.4985               -               -                  -   

           3.0800          7.4985               -               -                 -   

           1.0000          1.3500          1.3500             -                  -   

           1.0000          1.3500          1.3500             -                  -   

           1.0000          1.3500          1.3500             -                 -   

         186.2000       103.0000               -               -                  -   

         186.2000       103.0000               -               -                  -   

        186.2000       103.0000               -               -                 -   

                -          39.0000        78.0000       78.0000                -   

                -          39.0000        78.0000       78.0000                -   

                -          39.0000        78.0000       78.0000               -   

                -            3.9000               -               -                  -   

                -            3.4000               -               -                  -   

                -            3.4000               -               -                 -   

502,378,500

(5) งบประมำณและประมำณกำรรำยจำ่ยลว่งหนำ้ระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมกจิกรรม

กลุ่มโครงกำรที่ 2 โครงกำรพฒันำกลุ่มทอ่งเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำและกลุ่มชำตพินัธุ ์ 154,748,500

เพือ่สรำ้งคุณค่ำและควำมโดดเด่นดำ้นกำรทอ่งเทีย่วลำ้นนำ กลุ่มชำตพินัธุ ์และกำรบรกิำร

4 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2566)

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัล  ำปำง จงัหวดัล  ำพนู จงัหวดัน่ำน จงัหวดัพะเยำ จงัหวดัเชยีงรำย จงัหวดัแพร่

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

(3) ระยะเวลำ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงกำร

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

            10.5785

9. กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยั              3.7000

รวมทัง้สิ้น 502.3785           

8. กระทรวงกลำโหม             10.5785

8.1 กองทพัอำกำศ             10.5785

- กำรปรบัปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว

           289.2000

10.1 กรมทำงหลวงชนบท            289.2000

9.1 สถำบนัวิทยำลยัชมุชน              3.7000

- ยกระดบักำรทอ่งเทีย่วกลุ่มชำตพินัธุ์              3.7000

10. กระทรวงคมนำคม

- พฒันำเสน้ทำงแหลง่ทอ่งเทีย่วอำรยธรรม

ลำ้นนำและกลุ่มชำตพินัธุ์

           289.2000

11. กระทรวงมหำดไทย            195.0000

11.1 กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง            195.0000

- พฒันำกลุ่มทอ่งเทีย่วอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุ่มชำตพินัธุ ์(ภำคเหนือ)

             3.4000

- พฒันำกลุ่มทอ่งเทีย่วอำรยธรรมลำ้นนำ

และกลุ่มชำตพินัธุภ์ำคเหนือ

           195.0000

12. กระทรวงวฒันธรรม              3.9000

12.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงวฒันธรรม              3.4000
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หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

                -            0.5000               -               -                  -   

                -            0.5000               -               -                 -   

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

12.2 กรมศิลปำกร              0.5000

- พฒันำแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรยีนรู ้

ทำงศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยง

กำรทอ่งเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภำคเหนือ 

กลุ่มอำรยธรรมลำ้นนำฯ

             0.5000
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

7,498,500              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 7,498,500              บาท

(1.1) ปรบัปรุงพระมหาธาตนุภเมทนีดล นภพลภูมสิริ ิต าบลบา้นหลวง

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 7,498,500              บาท

39,000,000            บาท

1. งบลงทนุ 39,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 39,000,000            บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 39,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 39,000,000             บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่มอืงเชียงใหม ่เพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ว

อารยธรรมลา้นนา (เวยีงกุมกาม) อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่

จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 39,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 195,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 39,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท

500,000                บาท

1. งบลงทนุ 500,000                บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 500,000                บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 500,000                บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 500,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 500,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

หน่วยงาน : กองทพัอากาศ

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 3.0

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่  0.417

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รำยไดก้ำรทอ่งเทีย่ว ขยำยตวัไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 12

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์
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1,350,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,350,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,350,000              บาท

1) โครงการพฒันากลุม่ทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุม่ชาตพินัธุภ์าคเหนือ 1,350,000              บาท

3,400,000              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 3,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วชุมชนกลุม่ชาตพินัธุภ์าคเหนือ 3,400,000              บาท

103,000,000           บาท

1. งบลงทนุ 103,000,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 103,000,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 103,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 103,000,000           บาท

(1) งานอ านวยความปลอดภยัเขื่อนแมง่ดัสมบูรณ์ชล

และวดัเด่นสะหลศีรเีมอืงแกน อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่1 แหง่ 62,000,000             บาท

(2) งานอ านวยความปลอดภยัถนนสาย พย.1014 แยก ทล.1 – บา้นแมเ่ย็น

อ.แมใ่จ จ.พะเยา 1 แหง่ 25,000,000             บาท

(3) งานอ านวยความปลอดภยัและตดิต ัง้ป้ายแนะน า

แหล่งทอ่งเทีย่วภาคเหนือ พพิธิภณัฑเ์ตาเผาโบราณ

บา้นบอ่สวก จ.น่าน 1 แหง่ 16,000,000             บาท

กลุ่มกิจกรรม : พฒันากิจกรรมการทอ่งเที่ยว

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : สถาบนัวิทยาลยัชุมชน

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเที่ยว

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์
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บำท

บำท

76.7796          127.9000      6.6000         -            -              

           8.2596          6.6000          6.6000             -                  -   

           8.2596          6.6000          6.6000             -                  -   

           8.2596          6.6000          6.6000             -                 -   

          68.5200       121.3000               -               -                  -   

          68.5200       121.3000               -               -                  -   

          68.5200       121.3000               -               -                 -   

211,279,600

กลุ่มโครงกำรที่ 3 โครงกำรพฒันำกลุ่มทอ่งเที่ยวมรดกโลก 127,900,000

เพือ่สรำ้งคุณค่ำและควำมโดดเด่นดำ้นกำรทอ่งเทีย่วมรดกโลกและกำรบรกิำร

จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัก ำแพงเพชร

3 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

(3) ระยะเวลำ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงกำร

(5) งบประมำณและประมำณกำรรำยจำ่ยลว่งหนำ้ระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมกจิกรรม

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

14. กระทรวงวฒันธรรม            189.8200

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

รวมทัง้สิ้น 211.2796           

13. กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ             21.4596

13.1 องคก์ำรบรหิำรกำรพฒันำพื้นที่พเิศษ             21.4596

- ส่งเสรมิกำรทอ่งเทีย่วโดยชมุชนตน้แบบ

(กลุุ่มจงัหวดัภำคเหนือ)

            21.4596

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

14.1 กรมศิลปำกร            189.8200

- พฒันำแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรยีนรู ้

ทำงศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยง

กำรทอ่งเทีย่วพื้นทีร่ะดบัภำคเหนือ 

กลุ่มมรดกโลก

           189.8200
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวมรดกโลก

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวมรดกโลก

กระทรวง : กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา

หน่วยงาน : องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอย่างย ัง่ยืน 

(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวมรดกโลก 6,600,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,600,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,600,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นทีพ่เิศษ

อุทยานประวตัศิาสตรสุ์โขทยั-ศรสีชันาลยั-ก าแพงเพชร 6,600,000              บาท

121,300,000           บาท

1. งบลงทนุ 121,300,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 121,300,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 121,300,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 37,300,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 17,500,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) พฒันาและเพิม่ศกัยภาพศูนยบ์รกิารขอ้มลูนกัทอ่งเทีย่ว 

อุทยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยั ต าบลศรสีชันาลยั อ าเภอศรสีชันาลยั 

จงัหวดัสุโขทยั  1 แหง่ 19,800,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 70,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงระบบสายไฟลงดนิและระบบไฟฟ้าส่องสวา่งภายใน

อุทยานประวตัศิาสตรสุ์โขทยั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั 1 แหง่ 70,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 14,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,000,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงวฒันธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวมรดกโลก

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 3.0

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่  0.417

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รำยไดก้ำรทอ่งเทีย่ว ขยำยตวัไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 12
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บำท

บำท

230.9643         336.4005      266.6803      122.9000     -              

                -          31.4500        62.9000       62.9000                -   

                -          31.4500        62.9000       62.9000                -   

                -          31.4500        62.9000       62.9000               -   

                -          30.0000               -               -                  -   

                -          30.0000               -               -                  -   

                -          30.0000               -               -                 -   

          74.6571        99.7608               -               -                  -   

          74.6571        99.7608               -               -                  -   

          74.6571        47.0060               -               -                 -   

                -            3.3132               -               -                 -   

                -          49.4416               -               -                 -   

         156.3072       175.1897       203.7803       60.0000                -   

         156.3072       175.1897       203.7803       60.0000                -   

        156.3072       175.1897       203.7803       60.0000               -   

กลุ่มโครงกำรที่ 4 โครงกำรพฒันำกลุ่มทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชำติ 336,400,500

เพือ่สรำ้งคุณค่ำและควำมโดดเด่นดำ้นกำรทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำตแิละกำรบรกิำร

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัเชยีงรำย  จงัหวดัน่ำน จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอทุยัธำนี

956,945,100

4 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2566)

(5) งบประมำณและประมำณกำรรำยจำ่ยลว่งหนำ้ระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมกจิกรรม

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

          157.2500

รวมทัง้สิ้น 956.9451           

15. กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยั

- พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำนเพือ่กำรอนุรกัษ์

นกยูงไทย

          157.2500

15.1 มหำวิทยำลยัพะเยำ           157.2500

16. กระทรวงคมนำคม             30.0000

- ทอ่งเทีย่วตำมแหลง่ธรรมชำต ิ(ภำคเหนือ)           121.6631

16.1 กรมทำงหลวงชนบท             30.0000

- ปรบัปรุงทำงเพือ่ส่งเสรมิกำรทอ่งเทีย่ว

เชงิธรรมชำติ

            30.0000

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

- พฒันำกลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชำติ           595.2772

18. กระทรวงมหำดไทย           595.2772

18.1 กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง           595.2772

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

(3) ระยะเวลำ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงกำร

- พฒันำสวนรุกขชำตไิมเ้มอืงหนำวใหเ้ป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วในพื้นทีภ่ำคเหนือตอนบน

             3.3132

- พฒันำแหลง่ทอ่งเทีย่วดำ้นสตัวป่์ำ

ภำคเหนือ

            49.4416

17. กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ           174.4179

17.1 กรมอทุยำนแหง่ชำต ิสตัวป่์ำ           174.4179
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

31,450,000            บาท

เงนินอกงบประมำณ 2,550,000              บำท

1. งบเงนิอดุหนุน 31,450,000            บาท

เงนินอกงบประมำณ 2,550,000              บำท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,450,000            บาท

เงนินอกงบประมำณ 2,550,000              บำท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 31,450,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,550,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการเรยีนรูแ้ละอนุรกัษน์กยูงไทย ต าบลแมก่า 

    อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา  1 รายการ 31,450,000             บาท

 วงเงนิท ัง้สิ้น 170,000,000           บาท

 เงนินอกงบประมาณ 12,750,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 157,250,000           บาท

 ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,450,000             บาท

 ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,900,000             บาท

 ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 62,900,000             บาท

30,000,000            บาท

1. งบลงทนุ 30,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,000,000            บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,000,000             บาท

(1) งานอ านวยความปลอดภยัในเสน้ทางสนบัสนุน

เขา้สู่แหล่งทอ่งเทีย่ว จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 30,000,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติ

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 3.0

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่  0.417

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร

ตวัชี้วดั : รำยไดก้ำรทอ่งเทีย่ว ขยำยตวัไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 12

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติ

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวธรรมชาติ

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลยัพะเยา

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติ
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99,760,800            บาท

1. งบลงทนุ 99,760,800            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 99,760,800            บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 99,760,800            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,021,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,953,000             บาท

ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว (ภาคเหนือ) 

อุทยานแหง่ชาตศิรน่ีาน ต าบลศรษีะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 9,068,000              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 65,739,800             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 13,837,600             บาท

รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว (ภาคเหนือ) 

อุทยานแหง่ชาตนินัทบรุ ีต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 12,985,000             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานแหล่งดูนกในพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตแิละสตัวป่์าหว้ยขาแขง้ ต าบลทองหลาง 

อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 11,906,900             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าหว้ยขาแขง้ 

เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเรยีนรูด้า้นสตัวป่์า ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั 

จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 13,479,000             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้ขาปลารา้ 

เขตหา้มล่าสตัวป่์าถ า้ประทนุ ต าบลทุง่นางาม อ าเภอลานสกั 

จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 13,531,300             บาท

175,189,700           บาท

1. งบลงทนุ 175,189,700           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 175,189,700           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 175,189,700           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 175,189,700           บาท

(1) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีชุ่มชนเมอืงหล่มสกั อ าเภอหล่มสกั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะที ่3  1 แหง่ 13,425,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 59,230,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติ

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : พฒันากลุ่มทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติ
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ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,425,500             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,947,300             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะรมิแมน่ า้เจา้พระยา อ าเภอเมอืงอุทยัธานี

จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 33,617,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 118,650,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,617,500             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,232,500             บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงภูเพยีง บา้นมว่งตึด๊ หมูท่ี ่ 4 

ต าบลมว่งตึด๊ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 34,886,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 138,520,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 34,886,500             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 35,033,500             บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนเมอืงเพชรบูรณ์ ระยะที ่2 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 33,568,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 128,349,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,700,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,568,200             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,080,800             บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนสามเหลีย่มทองค า อ าเภอเชียงแสน

 จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 29,692,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 113,528,200           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,350,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 29,692,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,486,200             บาท

(6) โครงการพฒันาพื้นทีเ่มอืงเพชรบูรณ์ ระยะที ่3  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 30,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
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บำท

บำท

-                96.2751        77.1434        20.0000      25.0000         

                -            7.5000               -               -                  -   

                -            7.5000               -               -                  -   

                -            7.5000               -               -                 -   

                -          21.7230        20.0000       20.0000         25.0000

                -          12.5000               -               -                  -   

                -          12.5000               -               -                 -   

                -            9.2230        20.0000       20.0000         25.0000

                -            9.2230        20.0000       20.0000         25.0000

                -          50.6164        51.1164             -                  -   

                -          50.6164        51.1164             -                  -   

                -          19.1176        19.6176             -                 -   

กลุ่มโครงกำรที่ 5 โครงกำรพฒันำตอ่ยอดอตุสำหกรรมสรำ้งสรรคแ์ละสนิคำ้ชมุชน 96,275,100

218,418,500

(5) งบประมำณและประมำณกำรรำยจำ่ยลว่งหนำ้ระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมกจิกรรม

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

218.4185           

19.1 ส ำนกังำนสง่เสรมิกำรจดัประชมุ

และนิทรรศกำร (องคก์ำรมหำชน)

             7.5000

19. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี              7.5000

รวมทัง้สิ้น

- World Tea and Coffee Expo              7.5000

20. กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยั

และนวตักรรม

            86.7230

20.1 ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแหง่ชำติ

            12.5000

- ปัน้ธุรกจิทอ้งถิ่นสู่ธุรกจินวตักรรม

ระดบัประเทศ (Thailand Innovative

Region Challenge) (ภำคเหนือ)

            74.2230

21. กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม            101.7328

- ยกระดบัและเพิม่มลูค่ำกำรพฒันำ

กระบวนกำรผลติสิ่งทอพื้นเมอืง

            12.5000

20.2 ส ำนกังำนนวตักรรมแหง่ชำต ิ

(องคก์ำรมหำชน)

            74.2230

21.1 ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั            101.7328

- พฒันำเมอืงอจัฉรยิะน่ำอยู่ 

ดำ้นกำรทอ่งเทีย่วและชมุชนปลอดภยั 

กลุ่มจงัหวดัภำคเหนือตอนบน 1 

(Northern Smart City)

            38.7352

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

(3) ระยะเวลำ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงกำร

เพือ่สรำ้งนวตักรรมผนวกกบัควำมโดดเด่นของวฒันธรรมและภูมปิญัญำทอ้งถิ่น สรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหส้นิคำ้

มคีวำมแตกต่ำงและโดดเด่น สำมำรถตอบสนองต่อตลำดเป้ำหมำยเฉพำะ

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัล  ำปำง จงัหวดัล  ำพนู จงัหวดัน่ำน จงัหวดัพะเยำ จงัหวดัเชยีงรำย 

จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตำก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดัก ำแพงเพชร

จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธำนี

4 ปี ( ปี 2564 ถงึ ปี 2567)
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หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

                -          19.0140        19.0140             -                 -   

                -          12.4848        12.4848             -                 -   

                -          16.4357          6.0270             -                  -   

                -          10.4087               -               -                  -   

                -          10.4087               -               -                 -   

                -            6.0270          6.0270             -                  -   

                -            6.0270          6.0270             -                 -   

            24.9696

22. กระทรวงพำณิชย์             22.4627

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

- กำรพฒันำเครื่องประดบัเงนิภำคเหนือ

และผลกัดนัใหภ้ำคเหนือเป็นศูนยก์ลำง

กำรผลติเครื่องประดบัเงนิของโลก

            12.0540

- ส่งเสรมิกำรตลำดและยกระดบั

ผลติภณัฑช์มุชนเชงิสรำ้งสรรคอ์ยำ่งย ัง่ยนื

            10.4087

22.2 สถำบนัวิจยัและพฒันำอญัมณีและ

เครื่องประดบัแหง่ชำต ิ(องคก์ำรมหำชน)

            12.0540

22.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงพำณิชย์             10.4087

- พฒันำเมอืงอจัฉรยิะน่ำอยู่ 

ดำ้นกำรทอ่งเทีย่วและชมุชนปลอดภยั 

กลุ่มจงัหวดัภำคเหนือตอนลำ่ง 1  

(Lower Northern Smart City)

            38.0280

- พฒันำเมอืงอจัฉรยิะน่ำอยู่ 

ดำ้นกำรทอ่งเทีย่วและชมุชนปลอดภยั 

กลุ่มจงัหวดัภำคเหนือตอนลำ่ง 2 

(Lower Northern Smart City)
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

7,500,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,500,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 7,500,000              บาท

9,223,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,223,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,223,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 9,223,000              บาท

10,408,700             บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 10,408,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดและยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชนเชิงสรา้งสรรค์

อยา่งย ัง่ยนื 10,408,700             บาท

6,027,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,027,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,027,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 6,027,000              บาท

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : ส านักงานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : พฒันาตอ่ยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสินคา้ชุมชน

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : พฒันาตอ่ยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสินคา้ชุมชน

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน : สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : พฒันาตอ่ยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสินคา้ชุมชน

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กว่ำ รอ้ยละ 3.0

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กว่ำ  0.417

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเที่ยวและการบริการ

ตวัชี้วดั : รำยไดก้ำรทอ่งเทีย่ว ขยำยตวัไมต่ ำ่กว่ำ รอ้ยละ 12

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาตอ่ยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสินคา้ชุมชน

กลุม่กจิกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี

หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : พฒันาตอ่ยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสินคา้ชุมชน
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12,500,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,500,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 12,500,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั

โครงการ : พฒันาตอ่ยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสินคา้ชุมชน 50,616,400             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 50,616,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,616,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 50,616,400             บาท

กลุม่กจิกรรม : พฒันากจิกรรมและบริการดา้นการทอ่งเที่ยว

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ

โครงการ : พฒันาตอ่ยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสินคา้ชุมชน
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บำท

บำท

10.0317          63.5058        -             -            -              

          10.0317        63.5058               -               -                  -   

          10.0317        63.5058               -               -                  -   

          10.0317        63.5058               -               -                 -   

รำยละเอยีดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุม่โครงกำร

73,537,500

(5) งบประมำณและประมำณกำรรำยจำ่ยลว่งหนำ้ระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมกจิกรรม

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.5 พฒันำพื้นที่ระดบัภำคดำ้นกำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงัคม

กลุ่มโครงกำรที่ 1 โครงกำรพฒันำคณุภำพชีวิต ผูสู้งอำยแุละผูด้อ้ยโอกำส 63,505,800

เพือ่พฒันำคุณภำพชวีติผูสู้งอำยแุละผูด้อ้ยโอกำส พฒันำระบบดูแลผูสู้งอำยแุละผูด้อ้ยโอกำสอยำ่งมส่ีวนร่วม

ของครอบครวัและชมุชน

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัล  ำปำง จงัหวดัล  ำพนู จงัหวดัน่ำน จงัหวดัพะเยำ จงัหวดัเชยีงรำย 

จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตำก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดัก ำแพงเพชร

จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธำนี

2 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2564)

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

(3) ระยะเวลำ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงกำร

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

- พฒันำคุณภำพชวีติผูสู้งอำยแุละ

คนยำกจน

            73.5375

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

รวมทัง้สิ้น 73.5375            

23. กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยั

และนวตักรรม

            73.5375

23.1 มหำวิทยำลยัพะเยำ             73.5375
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

63,505,800            บาท

เงนินอกงบประมำณ 5,149,100              บำท

1. งบเงนิอดุหนุน 63,505,800            บาท

เงนินอกงบประมำณ 5,149,100              บำท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 63,505,800            บาท

เงนินอกงบประมำณ 5,149,100              บำท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 63,505,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,149,100              บาท

(1) ศูนยส่์งเสรมิสุขภาวะองคร์วมของผูสู้งวยัในชุมชนแบบมส่ีวนร่วม 

    ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 รายการ 63,505,800             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 10,031,700             บาท

 ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 63,505,800             บาท

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.5 พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

ตวัชี้วดั :  สดัส่วนผูสู้งอำยุทีเ่ขำ้ถงึบรกิำรดูแลผูสู้งอำยุระยะยำว  (Long Term Care) เพิม่ขึ้น

            ไมน่อ้ยกวำ่ รอ้ยละ 5

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพชีวิต ผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาส

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาระบบดูแลและยกระดบัการใหบ้รกิาร

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลยัพะเยา

โครงการ : พฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาส

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 3.0

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่  0.417
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บำท

บำท

23.5726          394.6732      -             -            -              

          23.5726        17.3732               -               -                  -   

          23.5726        17.3732               -               -                  -   

          23.5726        17.3732               -               -                 -   

                -         377.3000               -               -                  -   

                -         377.3000               -               -                  -   

                -         377.3000               -               -                 -   

418,245,800

(5) งบประมำณและประมำณกำรรำยจำ่ยลว่งหนำ้ระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมกจิกรรม

กลุ่มโครงกำรที่ 2 โครงกำรยกระดบัรำยไดแ้ละคณุภำพชีวิตของคนยำกจน 394,673,200

เพือ่ยกระดบัรำยไดแ้ละพฒันำคุณภำพชวีติของคนยำกจน ใหส้ำมำรถพึง่พำตนเองได ้

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัล  ำปำง จงัหวดัล  ำพนู จงัหวดัน่ำน จงัหวดัพะเยำ จงัหวดัเชยีงรำย 

จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตำก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดัก ำแพงเพชร 

จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธำนี

2 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2564)

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

(3) ระยะเวลำ

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุ่มโครงกำร

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วยงำน - กจิกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจำ่ย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงกำร

25. กระทรวงคมนำคม            377.3000

รวมทัง้สิ้น 418.2458           

24. กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง

ของมนุษย์

            40.9458

24.1 สถำบนัพฒันำองคก์รชมุชน 

(องคก์ำรมหำชน)

            40.9458

- พฒันำขดีควำมสำมำรถผูน้ ำชมุชน

ภำคเหนือในกำรขบัเคลื่อนแผนพฒันำ

ระดบัพื้นทีสู่่ชมุชนเขม้แขง็ (ระยะที2่)

            40.9458

* ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567

25.1 กรมทำงหลวง            377.3000

- พฒันำโครงขำ่ยทำงหลวง            377.3000
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

17,373,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,373,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,373,200            บาท

1) พฒันาขดีความสามารถผูน้ าชุมชนภาคเหนือในการขบัเคลือ่น

   แผนพฒันาระดบัพื้นทีสู่่ชุมชนเขม้แขง็ (ระยะที ่2) 17,373,200             บาท

377,300,000           บาท

1. งบลงทนุ 377,300,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 377,300,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 377,300,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 377,300,000           บาท

(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแหง้ - แมสุ่รนิ 

จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 28,420,000             บาท

(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแมร่ดิ - หว้ยงู 

จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 24,500,000             บาท

(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แมน่ะ - ทา่ไคร ้

จ.แมฮ่่องสอน 1 แหง่ 17,640,000             บาท

(4) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น่าน - น า้ใส จ.น่าน 1 แหง่ 49,000,000             บาท

(5) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ทา่วงัผา - ผาหลกั จ.น่าน 1 แหง่ 66,640,000             บาท

49,000,000             บาท

(7) พฒันาทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน า้เขยีว - ปางเคาะ จ.แพร่ 

1 แหง่ 49,000,000             บาท

(8) พฒันาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองหา้ - สวนป่า 

จ.แพร่ 1 แหง่ 49,000,000             บาท

(9) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วงัชิ้น จ.แพร่ 1 แหง่ 44,100,000             บาท

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาระบบดูแลและยกระดบัการใหบ้รกิาร

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

โครงการ : ยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชีวิตของคนยากจน

(6) พฒันาทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ป่าแดง - ปงสนุก จ.พะเยา 1 แหง่

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั : อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กวำ่ รอ้ยละ 3.0

ตวัชี้วดั : สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่  0.417

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

ตวัชี้วดั : สดัส่วนคนจน ลดลงไมน่อ้ยกวำ่ รอ้ยละ 8

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชีวิตของคนยากจน 

กลุ่มกิจกรรม : ยกระดบัคณุภาพชีวิตอย่างตอ่เน่ือง

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

หน่วยงาน : สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : ยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชีวิตของคนยากจน
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บาท

บาท

1,797.0369       1,851.2756    1,406.0000    -            -              

       1,248.0738     1,370.8990     1,406.0000             -                  -   

       1,248.0738     1,370.8990     1,406.0000             -                  -   

      1,248.0738     1,370.8990     1,406.0000             -                  -   

         548.9631       480.3766               -               -                  -   

         280.2398       242.6100               -               -                  -   

          42.3816        25.0000               -               -                  -   

         180.1455       198.0100               -               -                  -   

          57.7127        19.6000               -               -                  -   

         268.7233       237.7666               -               -                  -   

         268.7233       232.5402               -               -                  -   

                -            5.2264               -               -                  -   

- อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ย่างมสีว่นร่วม

ภาคเหนือ

            77.3127

27. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

         1,029.3397

27.1 กรมป่าไม ้

- ป้องกนัและควบคุมไฟป่าในพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาตภิาคเหนือ

            67.3816

- ฟ้ืนฟแูละป้องกนัทรพัยากรป่าไม ้

ภาคเหนือ

           378.1555

(2) สถานที่ดาํเนินการ

(3) ระยะเวลา

(4) วงเงนิทัง้สิ้นของกลุ่มโครงการ

3 ปี ( ปี 2563 ถงึ ปี 2565)

5,054,312,500

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัเชียงราย 

จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตาก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดักาํแพงเพชร

จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอทุยัธานี

5,054.3125         

           522.8498

26.1 กรมชลประทาน          4,024.9728

- ฟ้ืนฟอูนุรกัษป่์าตน้นํา้          4,024.9728

26. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          4,024.9728

รวมทัง้สิ้น

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

27.2 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื

           506.4899

- ฟ้ืนฟ ูอนุรกัษป่์าตน้นํา้ (ภาคเหนือ)            501.2635

- การบูรณาการชุมชนคนรกัษป่์าน่าน              5.2264

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามกจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน - กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย *

รวม
เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 - 

จบโครงการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุม่โครงการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1.6 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1,851,275,600

เพือ่ส่งเสริมใหม้กีารอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟปู่าตน้นํา้ใหค้งความสมบูรณ ์จดัระบบบริหารจดัการนํา้อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง

พื้นทีเ่กษตรใหท้ ัว่ถงึ และป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัอย่างย ัง่ยนื

(1) วตัถปุระสงค์
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.6 : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดั :  สดัส่วนพื้นทีป่่ำไมต่้อพื้นทีภ่ำค ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 58 ของพื้นทีภ่ำค

ตวัชี้วดั :  จ ำนวนวนัทีม่ค่ีำฝุ่ นละอองขนำดเลก็ (PM10) เกินมำตรฐำน ไมเ่กิน 15 วนั

1,370,899,000         บาท

1. งบลงทนุ 1,370,899,000         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,370,899,000         บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,370,899,000         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน า้ 885,399,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,500,000              บาท

รวม 1 รายการ

(2) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพื้นที ่ต าบลน า้พี้และต าบลป่าคาย 

ขนาด 0.65 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ี จ านวน 3 เครื่อง  

พรอ้มระบบส่งน า้ (ระยะที ่2) ความยาว 17,001.623 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์12,000 ไร่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผาจกุ

อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ์ 51,775,000             บาท

(3) ฝายทุง่ขมิ้นพรอ้มระบบส่งน า้ พื้นทีช่ลประทาน 220 ไร่ 

ต าบลทุง่หวัชา้ง อ าเภอทุง่หวัชา้ง จงัหวดัล  าพนู 37,000,000             บาท

(4) ฝายบา้นนาจลองพรอ้มระบบส่งน า้ พื้นทีช่ลประทาน 600 ไร่ 

ต าบลแมน่าเตงิ อ าเภอปาย จงัหวดัแมฮ่่องสอน 40,000,000             บาท

(5) ฝายแมว่งับา้นทุง่ฮ ัว้  (ทา้วแกว้) พื้นทีร่บัประโยชน ์2,000 ไร่ 

ต าบลทุง่ฮ ัว้  อ าเภอวงัเหนือ  จงัหวดัล  าปาง 35,000,000             บาท

(6) ฝายพรอ้มระบบส่งน า้บา้นแจลงหลวง โครงการจดัหาน า้ใหก้บัพื้นที่

พฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นทีสู่ง พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ ต าบลภูคา 

อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน 12,000,000             บาท

(7) ฝายบา้นใหมเ่จรญิทรพัยพ์รอ้มระบบส่งน า้ พื้นทีร่บัประโยชน ์1,200 ไร่ 

ต าบลบา้นดง อ าเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณุโลก 40,000,000             บาท

(8) อาคารบงัคบัน า้คลองระนาม พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ 

ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร 10,000,000             บาท

(9) ฝายบา้นเนินสุวรรณ พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ ต าบลบา้นดง 

อ าเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณุโลก 40,000,000             บาท

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีข้ึน

ตวัชี้วดั :  อตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำผลติภณัฑร์ะดบัภำค เพิม่ขึ้นไมต่ ำ่กวำ่

ตวัชี้วดั :  สมัประสทิธิ์ควำมไมเ่สมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได ้ลดลงต ำ่กวำ่

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกิจกรรม : อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมชลประทาน

โครงการ : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
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(10) ฝายหว้ยบงัควรพรอ้มระบบส่งน า้ พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่ 

ต าบลบอ่โพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 45,000,000             บาท

(11) อาคารบงัคบัน า้คลองวงัหวัควาย พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ 

ต าบลวงัทรายพนู อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 20,000,000             บาท

(12) ฝายบา้นใหมพ่นมทองพรอ้มระบบส่งน า้ พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่ 

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 20,000,000             บาท

30,000,000             บาท

(14) ฝายบา้นมอมะปรางทอง พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ 

ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 12,000,000             บาท

(15)  ฝายบา้นทา่ชุม พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่  ต าบลทุง่เสลีย่ม 

อ าเภอทุง่เสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั 11,500,000             บาท

(16) ฝายคลองไดขดัมอญ พื้นทีร่บัประโยชน ์900 ไร่ ต าบลนาสนุ่น 

อ าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 41,299,000             บาท

(17) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นไผง่าม 

พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่  ต าบลสา้น  อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 15,000,000             บาท

(18) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ บา้นปากลอ้ง 

พื้นทีช่ลประทาน 1,900 ไร่ ต าบลหนองปลาสะวาย 

อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพนู 18,000,000             บาท

(19) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นตึด๊ใหมพ่ื้นทีช่ลประทาน 

2,500 ไร่  ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 25,000,000             บาท

(20) สถานีสูบน า้โซล่าเซลลบ์า้นนาบอ่ค าพรอ้มระบบส่งน า้  

ต าบลนาบอ่ค า  อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร 25,000,000             บาท

(21) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นคลองเกต ุ

ต าบล งิ้วราย อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 28,325,000             บาท

(22) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้  พื้นทีร่บัประโยชน ์1,300 ไร่ 

บา้นสะเลยีมหวาน ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง 29,000,000             บาท

(23) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นน า้ปัว้ 

พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่  ต าบลน า้ปัว้ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 48,000,000             บาท

(24) ฝายบา้นทุง่ใหมพ่รอ้มระบบส่งน า้ พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ 

ต าบลแมพ่รกิ อ าเภอแมพ่รกิ จงัหวดัล  าปาง 30,000,000             บาท

(25) ฝายทุง่กลางพรอ้มระบบส่งน า้ พื้นทีช่ลประทาน 300 ไร่ 

ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง 35,000,000             บาท

(26) ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 3.000 กม. 

โครงการระบบส่งน า้อ่างเก็บน า้คลองล ากง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 100,000,000           บาท

(27) ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 3.200 กม. 

โครงการระบบส่งน า้อ่างเก็บน า้หว้ยทา่พล จงัหวดัเพชรบูรณ์ 80,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ 306,600,000           บาท

(13) ฝายบา้นหนองตกกลา้   ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์
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(1) อาคารควบคุมการระบายน า้ฝายหนองสลกี พื้นทีร่บัประโยชน ์

2,000 ไร่ ต าบลบา้นเรอืน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพนู 65,000,000             บาท

(2) ปตร.บา้นไชยมงคล (ปรบัปรุงคลองน า้หลง) ต าบลน า้อ่าง 

อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดติถ์ 20,000,000             บาท

(3) ปรบัปรุงคลองเหมอืงชา้ง ความยาว 9.540 กิโลเมตร และก่อสรา้ง

ประตูระบายน า้ ขนาดบานระบาย 6.00 x 5.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง 

ต าบลดงเดอืย อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั 80,000,000             บาท

(4) ปรบัปรุงคลองวงัผึ้งพรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 

5.200 กิโลเมตร ต าบลทา่นางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก 20,000,000             บาท

(5) ปรบัปรุงคลองปลากดพรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 

15.435 กิโลเมตร ต าบลบา้นใหมสุ่ขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ 

จงัหวดัสุโขทยั 80,000,000             บาท

(6) ทอ่ระบายน า้คลองล าตานม ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร 

จ านวน 2 ช่อง โครงการชลประทานพษิณุโลก ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 12,600,000             บาท

(7) โครงการปรบัปรุงคลองยมเก่าปากน า้พรอ้มระบบระบายน า้ 

ระยะที ่1 ต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 14,000,000             บาท

(8) อาคารบงัคบัน า้คลองตาเลน ต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก 

จงัหวดัสุโขทยั 15,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 178,900,000           บาท

(1) โครงการแกม้ลงิหนองกระทุง่ปงพรอ้มอาคารประกอบ ระยะ 2 

ปรมิาตรเก็บกกั 5.28 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ต าบลแมพ่รกิ 

อ าเภอแมพ่รกิ จงัหวดัล  าปาง 15,000,000             บาท

(2) แกม้ลงิบงึมาย ระยะที ่2 ความจ ุ0.627 ลา้น ลบ.ม. 

ต าบลด่านแมค่ ามนั อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ์ 25,000,000             บาท

(3) แกม้ลงิบงึแมร่ะหนัพรอ้มระบบระบายน า้ ต าบลบา้นกร่าง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 68,900,000             บาท

(4) แกม้ลงิคลองน า้โจนพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลแมว่งก ์

อ าเภอแมว่งก ์จงัหวดันครสวรรค์ 35,000,000             บาท

(5) แกม้ลงิคลองสระบวัลอยพรอ้มอาคารประกอบ ความจเุก็บกกั 

500,000 ลบ.ม. ต าบลโตนด อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั 25,000,000             บาท

(6) แกม้ลงิวงัขอนพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลระหาน 

อ าเภอบงึสามคัค ีจงัหวดัก าแพงเพชร 10,000,000             บาท
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242,610,000           บาท

1. งบด าเนินงาน 160,000                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 160,000                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 80,000                 บาท

(2) วสัดุส านกังาน 40,000                 บาท

(3) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 40,000                 บาท

2. งบลงทนุ 202,650,000           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 202,650,000           บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 202,650,000           บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 202,650,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 202,650,000           บาท

รวม 43 รายการ (รวม 6,051,945 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 39,800,000            บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,800,000            บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 39,050,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 39,050,000             บาท

รวม 28 รายการ (รวม 1,503 หน่วย)

2) เงนิอุดหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัเชียงใหม ่3 เครอืข่าย 150,000                บาท

3) เงนิอุดหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัแมฮ่่องสอน 3 เครอืข่าย 150,000                บาท

4) เงนิอุดหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัล  าพนู 2 เครอืข่าย 100,000                บาท

5) เงนิอุดหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัเชียงราย 2 เครอืข่าย 100,000                บาท

6) เงนิอุดหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัพะเยา 1 เครอืข่าย 50,000                 บาท

7) เงนิอุดหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัน่าน 1 เครอืข่าย 50,000                 บาท

8) เงนิอุดหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัล  าปาง 2 เครอืข่าย 100,000                บาท

9) เงนิอุดหนุนเครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดัแพร่ 1 เครอืข่าย 50,000                 บาท

237,766,600           บาท

1. งบลงทนุ 229,766,600           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 229,766,600           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 229,766,600           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 229,766,600           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 229,766,600           บาท

รวม 80 รายการ (รวม 20,710,343 หน่วย)

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช

โครงการ : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มกิจกรรม : อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้

โครงการ : บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
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2. งบรายจา่ยอื่น 8,000,000              บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 8,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,000,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 80 หน่วย)
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งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการด าเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

        2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : 7,255 ต าบล

2,972,049,000           

-   -   

 หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

 หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 6 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอื่นของรฐั

แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิเศรษฐกจิฐานราก

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

 เพือ่ใหชุ้มชนและเกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึ้น และลดช่องว่างความเหลือ่มล า้ของรายไดป้ระชากร โดยพฒันาประชาชน

 กลุ่มเป้าหมายอยา่งเป็นข ัน้เป็นตอนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง พฒันาศกัยภาพประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยใหเ้ขา้ถงึ

 ทรพัยากร ปจัจยัการผลติ และไดร้บัการส่งเสริมพฒันาอาชีพ พฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มและผลติภณัฑช์ุมชน  

 รวมท ัง้พฒันาระบบบริหารจดัการและกลไกการตลาด

        2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย

2) เกษตรกรรายยอ่ย

3) สถาบนัเกษตรกร

4) วสิาหกจิชุมชน

5) ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการชุมชน

2,092,587,900             



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัไมน่อ้ยกวา่ ลา้นคน  - 1.35

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ลดปญัหาความยากจนของประชาชน

- ตวัชี้วดั : ประชาชนทีม่รีายไดต้ํา่กวา่เสน้ความยากจนลดลงไมน่อ้ย รอ้ยละ 10  -

ผลสมัฤทธิ์

หน่วยนบั
ค่าเป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

    5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิแผนปฏรูิปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ประเด็นยุทธศาสตร:์ การส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 

เป้าหมาย : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

และแผนปฏรูิป 

ประเทศ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล  า้ในสงัคม 

เป้าหมายที่ 1 : ลดปญัหาความเหลือ่มล  า้ดา้นรายไดข้องกลุม่คนทีม่ฐีานะ 

ทางเศรษฐกจิสงัคมทีแ่ตกต่างกนั และแกไ้ขปญัหาความยากจน 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย  

- รายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของกลุ่มประชากรรอ้ยละ 40 ทีม่รีายไดต้ า่สุด  

 เพิม่ขึ้นไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 15 ต่อปี   

- สดัส่วนประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจนลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.5 

 ณ สิ้นแผนพฒันาฯ      

เป้าหมายที่ 3 : เพิม่ศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากใหม้คีวามเขม้แขง็  

เพือ่ใหชุ้มชนพึง่พาตนเองและไดร้บัส่วนแบง่ผลประโยชนท์างเศรษฐกจิมากขึ้น 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย มลูค่าสนิคา้ชุมชนเพิม่ขึ้น 

  

 

 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

ประเด็นที่ 16 : 

เศรษฐกจิฐานราก 

- ยกระดบัศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

- การสรา้งสภาพแวดลอ้มและกลไกทีส่่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

แผนปฏรูิปประเทศ 

ดา้นเศรษฐกจิ 

 - ความเท่าเทยีมและการเตบิโตอย่างมสี่วนร่วม 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 - ทรพัยากรทางบก ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
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  5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ                                                                            

แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิเศรษฐกจิฐานราก 

 งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 2,092.5879 ลา้นบาท 

 เงนินอกงบประมาณ - ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดเ้ฉลีย่ของประชาชนกลุม่เป้าหมายเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 6 

 

แนวทางที่ 1.3 : พฒันากลไกการตลาดและระบบการ

บรหิารจดัการ  

ตวัช้ีวดั  

1. รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ชมุชนเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 

 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารชมุชน 

ตวัช้ีวดั 

1. จ านวนสถาบนัเกษตรกร/วสิาหกจิชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า 1,700 กลุม่  
2. จ านวนผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการพฒันาไมน่อ้ยกว่า 21,000 ราย 
3. จ านวนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า 4,600 ผลติภณัฑ ์

 

 

 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาศกัยภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

1. ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึแหลง่ทนุและทีด่นิท  ากนิไมน่อ้ยกว่า 200,000 ราย 

2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิอาชพีไมน่อ้ยกว่า 190,000 ราย 

 

 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว 

- โครงการสง่เสริมการพฒันาระบบตลาดภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร 

2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์กลุม่เกษตรกร  

และธุรกิจชุมชน 

3. กรมสง่เสรมิการเกษตร 

- โครงการสง่เสริมการพฒันาระบบตลาดภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร 

4. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์กลุม่เกษตรกร  

และธุรกิจชุมชน 

- โครงการสง่เสริมการพฒันาระบบตลาดภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร 

5. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

- โครงการสง่เสริมการพฒันาระบบประกนัภยัผลผลติทางการเกษตร 

- โครงการติดตามประเมนิผลภายใตแ้ผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสริม

เศรษฐกิจฐานราก 

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมการคา้ภายใน 

- โครงการสง่เสริมการพฒันาระบบตลาดภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร 

2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- โครงการสง่เสริมการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมลูค่าทางเศรษฐกิจ

และการกระจายรายไดก้ลบัสูท่อ้งถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการพฒันาชุมชน 

- โครงการสง่เสริมการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมลูค่าทางเศรษฐกิจ

และการกระจายรายไดก้ลบัสูท่อ้งถิ่น 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 721.7860 ลา้นบาท 

 กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

1. ส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจยั และนวตักรรม  

- โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชุมชน 

2. กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 

- โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชุมชน 

3. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

- โครงการสง่เสริมการแปรรูปสนิคา้เกษตรใน 

ระดบัชุมชน 

- โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชุมชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

- โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม ่

และผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนในการผลติ 

สนิคา้ชุมชน 

2. กรมปศุสตัว ์

- โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชุมชน 

3. กรมพฒันาที่ดิน 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร 

4. กรมสง่เสรมิการเกษตร 

- โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม ่

และผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนในการผลติ 

สนิคา้ชุมชน 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติ 

ดา้นการเกษตร 

 

5. กรมหม่อนไหม 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติ 

ดา้นการเกษตร 

6. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

- โครงการสรา้งผูป้ระกอบการเพือ่ใหบ้ริการทาง

การเกษตรในชมุชน 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ 

(องคก์ารมหาชน) 

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้น

การเกษตร 

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม ่

และผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชนในการผลติ

สนิคา้ชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการพฒันาชุมชน 

- โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชุมชน 

- โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม ่

และผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชมุชน ในการผลติ

สนิคา้ชุมชน 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

- โครงการสง่เสริมการแปรรูปสนิคา้เกษตรใน

ระดบัชุมชน 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  518.6594 ลา้นบาท 

 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

1. ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 

- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.กรมการขา้ว 

- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

- โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

- โครงการสง่เสริมและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและ 

นอกภาคเกษตร 

3. กรมประมง 

- โครงการสง่เสริม และพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิท  ากินของเกษตรกร 

- โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

4. กรมปศุสตัว ์

- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

- โครงการสง่เสริม และพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิท  ากินของเกษตรกร 

- โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

5. กรมพฒันาที่ดิน 

- โครงการสง่เสริมและพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท  ากินของเกษตรกร 

- โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

6. กรมวิชาการเกษตร 

- โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

7. กรมสง่เสรมิการเกษตร 

- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

- โครงการสง่เสริม และพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิท  ากินของเกษตรกร 

- โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

 

8. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

- โครงการสง่เสริม และพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิท  ากินของเกษตรกร 

- โครงการสง่เสริมและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและ 

นอกภาคเกษตร 

9. กรมหม่อนไหม 

- โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

10. ส านกังานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 

- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

- โครงการสง่เสริมและพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท  ากินของเกษตรกร 

- โครงการบริหารจดัการที่ดนิท  ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผูด้อ้ยโอกาส 

11. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

- โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการสง่เสริมการปลูกไมม้ค่ีาเป็นพชืเศรษฐกิจ 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการพฒันาชุมชน 

- โครงการการเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารกองทุนเพือ่เกษตรกรและแหลง่

สนิเชื่อภาครฐัเพือ่การเขา้ถงึแหลง่ทุน 

หน่วยงานอื่นของรฐั 

1. ส านกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

- โครงการสง่เสริมและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพท ัง้ในและ 

นอกภาคเกษตร 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  852.1425 ลา้นบาท 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

  ส  านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จ านวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 2,972.0490     1,564.6201   71.5838       251.5711        204.8129      2,092.5879      -879.4611 -29.59

ส านักนายกรฐัมนตรี 361.9663                -            -            -            -              -  -361.9663 -100.00

1. ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี 361.9663                -            -            -            -              -  -361.9663 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 361.9663                  -              -              -              -                -  -361.9663 -100.00

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 170.7865       3.0400                  -  93.2463         13.3274        109.6137        -61.1728 -35.82

1. ส านักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจยั และนวตักรรม

50.0000         3.0400                  -  44.0000                   -  47.0400         -2.9600 -5.92

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 50.0000         3.0400                    -  44.0000                     -  47.0400         -2.9600 -5.92

2. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 18.6940                  -            -  0.7170          13.3274        14.0444         -4.6496 -24.87

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาผูป้ระกอบการ/

วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ์

OTOP

18.6940                    -              -              -              -                -  -18.6940 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน               -             -              -  0.7170          13.3274       14.0444         14.0444 100.00

3. มหาวิทยาลยันครพนม 6.4094                   -            -            -            -              -  -6.4094 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 6.4094                     -              -              -              -                -  -6.4094 -100.00

4. มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 0.5125                   -            -            -            -              -  -0.5125 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 0.5125                     -              -              -              -                -  -0.5125 -100.00

5. มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 5.0000                   -            -            -            -              -  -5.0000 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและ

ชมุชนเขม้แขง็

5.0000                     -              -              -              -                -  -5.0000 -100.00

6. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 40.7086                  -            -            -            -              -  -40.7086 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและ

กลไกการตลาด

40.7086                    -              -              -              -                -  -40.7086 -100.00

7. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ             -           -            -  0.5293                    -  0.5293           0.5293 100.00

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสนิคา้เกษตร

ในระดบัชมุชน

              -             -              -  0.3133                      -  0.3133          0.3133 100.00

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน               -             -              -  0.2160                      -  0.2160          0.2160 100.00

8. ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 49.4620                  -            -  48.0000                   -  48.0000         -1.4620 -2.96

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

49.4620                    -              -  48.0000                     -  48.0000         -1.4620 -2.96

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,241.4376     814.3209     31.2091       125.1344        29.4235        1,000.0879      -241.3497 -19.44

1. กรมการขา้ว 61.5473         50.7196       0.0832                  -            -  50.8028         -10.7445 -17.46

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

25.4550         22.3858                   -              -              -  22.3858         -3.0692 -12.06

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบตลาด

ภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร

36.0923         28.3338       0.0832                    -              -  28.4170         -7.6753 -21.27

2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 62.3661         50.7191                 -            -            -  50.7191         -11.6470 -18.68

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

29.6601         26.3834                   -              -              -  26.3834         -3.2767 -11.05

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

26.8900         2.7806                    -              -              -  2.7806          -24.1094 -89.66

 หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิ

ของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และธุรกจิชมุชน

5.8160          10.4561                   -              -              -  10.4561         4.6401 79.78

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

และผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้ชมุชน

              -  11.0990                   -              -              -  11.0990         11.0990 100.00

3. กรมประมง 40.6238         30.8160                 -  7.0560                    -  37.8720         -2.7518 -6.77 

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร

7.0068          6.8142                    -              -              -  6.8142          -0.1926 -2.75 

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

33.6170         24.0018                   -  7.0560                      -  31.0578         -2.5592 -7.61 

4. กรมปศุสตัว ์ 39.1161         22.0715       2.0000        10.6746                   -  34.7461         -4.3700 -11.17 

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

8.0856          3.3352                    -              -              -  3.3352          -4.7504 -58.75 

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร

9.6947          1.2710        2.0000        6.0000                      -  9.2710          -0.4237 -4.37 

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

21.3358         15.6698                   -  4.6746                      -  20.3444         -0.9914 -4.65 

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน               -  1.7955                    -              -              -  1.7955          1.7955 100.00

5. กรมพฒันาที่ดิน 48.5445         28.9701                 -            -            -  28.9701         -19.5744 -40.32 

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร

18.2942         14.0145                   -              -              -  14.0145         -4.2797 -23.39 

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

8.7318          8.3825                    -              -              -  8.3825          -0.3493 -4.00 

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

6.0000                     -              -              -              -                -  -6.0000 -100.00 

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติ

ดา้นการเกษตร

15.5185         6.5731                    -              -              -  6.5731          -8.9454 -57.64 

6. กรมวิชาการเกษตร 20.0000         22.3293                 -            -            -  22.3293         2.3293 11.65

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

20.0000         22.3293                   -              -              -  22.3293         2.3293 11.65

7. กรมสง่เสริมการเกษตร 396.6839       314.2556               -            -  5.0000         319.2556        -77.4283 -19.52 

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

62.1078         47.4848                   -              -              -  47.4848         -14.6230 -23.54 

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร

4.6000          4.1210                    -              -              -  4.1210          -0.4790 -10.41 

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

239.5624       193.5479                 -              -              -  193.5479        -46.0145 -19.21 

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบตลาด

ภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร

13.4300         3.8575                    -              -  5.0000         8.8575          -4.5725 -34.05 

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

และผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้ชมุชน

43.6559         38.5147                   -              -              -  38.5147         -5.1412 -11.78 

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติ

ดา้นการเกษตร

33.3278         26.7297                   -              -              -  26.7297         -6.5981 -19.80 
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8. กรมสง่เสริมสหกรณ์ 117.9302       33.2411                 -  105.1938                  -  138.4349        20.5047 17.39

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร

2.9432          4.6202                    -              -              -  4.6202          1.6770 56.98

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

11.1797         3.7157                    -              -              -  3.7157          -7.4640 -66.76 

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิ

ของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และธุรกจิชมุชน

74.8829         20.4962                   -  86.7046                     -  107.2008        32.3179 43.16

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 28.9244                    -              -              -              -                -  -28.9244 -100.00 

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบตลาด

ภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร

              -  4.4090                    -  18.4892                     -  22.8982         22.8982 100.00

9. กรมหม่อนไหม 26.7279         16.3665                 -  2.2100                    -  18.5765         -8.1514 -30.50 

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

7.0097          5.2146                    -              -              -  5.2146          -1.7951 -25.61 

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

7.0396          4.2780                    -              -              -  4.2780          -2.7616 -39.23 

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติ

ดา้นการเกษตร

12.6786         6.8739                    -  2.2100                      -  9.0839          -3.5947 -28.35 

10. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 414.8629       244.8321     29.1259                 -  4.5000         278.4580        -136.4049 -32.88 

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)

27.2277         21.4198       2.4670                    -              -  23.8868         -3.3409 -12.27 

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร

21.9678         10.7278       5.7435                    -              -  16.4713         -5.4965 -25.02 

โครงการ : โครงการบริหารจดัการที่ดนิท ากนิแก่เกษตรกร

รายยอ่ยและผูด้อ้ยโอกาส

365.6674       212.6845     20.9154                   -  4.5000         238.0999        -127.5675 -34.89 

11. ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 13.0349                  -            -            -  19.9235        19.9235         6.8886 52.85

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

10.3189                    -              -              -  9.7500         9.7500          -0.5689 -5.51 

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบประกนัภยั

ผลผลติทางการเกษตร

              -             -              -              -  2.3610         2.3610          2.3610 100.00

โครงการ : โครงการติดตามประเมนิผลภายใต ้

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก

2.7160                     -              -              -  5.5285         5.5285          2.8125 103.55

โครงการ : โครงการสรา้งผูป้ระกอบการเพือ่ใหบ้ริการ

ทางการเกษตรในชมุชน

              -             -              -              -  2.2840         2.2840          2.2840 100.00

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 33.6860                  -            -  31.8528                   -  31.8528         -1.8332 -5.44 

1. ส านักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ

(องคก์ารมหาชน)

33.6860                  -            -  31.8528                   -  31.8528         -1.8332 -5.44 

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติ

ดา้นการเกษตร

33.6860                    -              -  23.3568                     -  23.3568         -10.3292 -30.66 

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไมม้ค่ีา

เป็นพชืเศรษฐกจิ

              -             -              -  8.4960                      -  8.4960          8.4960 100.00

กระทรวงพาณิชย์ 130.4111                -            -            -  141.5967      141.5967        11.1856 8.58

1. กรมการคา้ภายใน 67.2518                  -            -            -  97.1247        97.1247         29.8729 44.42

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบตลาด

ภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร

67.2518                    -              -              -  97.1247       97.1247         29.8729 44.42
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2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 63.1593                  -            -            -  44.4720        44.4720         -18.6873 -29.59 

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันากลไกและ

โครงสรา้งดูดซบัมูลค่าทางเศรษฐกจิและการกระจาย

รายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่

46.7153                    -              -              -  30.9720       30.9720         -15.7433 -33.70 

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

และผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้ชมุชน

16.4440                    -              -              -  13.5000       13.5000         -2.9440 -17.90 

กระทรวงมหาดไทย 1,033.7615     747.2592     40.3747                 -            -  787.6339        -246.1276 -23.81 

1. กรมการพฒันาชมุชน 1,033.7615     747.2592     40.3747                 -            -  787.6339        -246.1276 -23.81 

โครงการ : โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหาร

กองทุนเพือ่เกษตรกรและแหลง่สนิเชือ่ภาครฐั

เพือ่การเขา้ถงึแหลง่ทุน

133.2135       76.0200                   -              -              -  76.0200         -57.1935 -42.93 

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน 412.6230       239.9040     40.3747                   -              -  280.2787        -132.3443 -32.07 

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ 

และผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชน ในการผลติสนิคา้ชมุชน

23.3650         23.3650                   -              -              -  23.3650                       -      -  

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันากลไกและ

โครงสรา้งดูดซบัมูลค่าทางเศรษฐกจิและการกระจาย

รายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่

464.5600       407.9702                 -              -              -  407.9702        -56.5898 -12.18 

กระทรวงอตุสาหกรรม             -           -            -            -  20.4653        20.4653         20.4653 100.00

1. ส านักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม             -           -            -            -  20.4653        20.4653         20.4653 100.00

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสนิคา้เกษตร

ในระดบัชมุชน

              -             -              -              -  20.4653       20.4653         20.4653 100.00

หน่วยงานอืน่ของรฐั             -           -            -  1.3376                    -  1.3376           1.3376 100.00

1. ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ             -           -            -  1.3376                    -  1.3376           1.3376 100.00

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

              -             -              -  1.3376                      -  1.3376          1.3376 100.00
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 2,972.0490        2,092.5879 -879.4611 -29.59 

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 2,972.0490        2,092.5879 -879.4611 -29.59 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดเ้ฉลี่ยของประชาชนกลุม่เป้าหมายเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 10 6

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1 : พฒันาศกัยภาพ

ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

1,157.0707 852.1425 -304.9282 -26.35 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึแหลง่ทนุ

และที่ดินท ากนิไม่นอ้ยกว่า

ราย 200,000 200,000

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันา

และสง่เสริมอาชีพไม่นอ้ยกว่า

ราย 500,000 190,000

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

49.4620 48.0000 -1.4620 -2.96 

1.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาติ

49.4620 48.0000 -1.4620 -2.96 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

49.4620 48.0000 -1.4620 -2.96 

กจิกรรม การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farm) ผา่นกลไก

ผูป้ระกอบการ Agriculture System

Integrator (ASI)

49.4620 48.0000 -1.4620 -2.96 

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยดีา้นเกษตรอจัฉริยะ

ราย 200 6,700

ตวัชี้วดักจิกรรม : สรา้งผูป้ระกอบการเทคโนโลยี

(Agriculture System Integrators :ASI) 

เพื่อใหบ้ริการเทคโนโลยไีดอ้ย่างท ัว่ถงึ 

และทนัต่อความตอ้งการของเกษตรกร

ราย 30 30

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 974.3952 718.2889 -256.1063 -26.28 

2.1 กรมการขา้ว 25.4550 22.3858 -3.0692 -12.06 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

25.4550 22.3858 -3.0692 -12.06 

กจิกรรม การพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง

โดยการสรา้งและพฒันาชาวนาปราดเปรื่อง

25.4550 22.3858 -3.0692 -12.06 

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรไดร้บัการยกระดบั

เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องดา้นขา้ว

ราย 1,000 1,000

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรที่ผา่นการประเมนิ

คุณสมบตัเิป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

ราย 14,000 14,000

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 56.5501 29.1640 -27.3861 -48.43 

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

29.6601 26.3834 -3.2767 -11.05 

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพครูบญัชปีระจ า

ศูนยเ์รยีนรู ้

29.6601 26.3834 -3.2767 -11.05 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพ

การผลติสนิคา้เกษตรที่มกีารพฒันาอาสาสมคัร

เกษตรดา้นบญัชปีระจ าศูนยเ์รียนรู ้

ศูนย์ 882 882

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

26.8900 2.7806 -24.1094 -89.66 

กจิกรรม พฒันาอาชพีดา้นการเกษตรแก่

สมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรผา่นกลไก

การบญัชี

26.8900                  -   -26.8900 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนสมาชกิสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

การจดัท าบญัชตีน้ทนุประกอบอาชพี

ราย 40,000  -

กจิกรรม น าลูกหลานเกษตรกรกลบับา้น 

สานต่ออาชพีการเกษตร

                 -   2.7806 2.7806 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรเป้าหมายไดร้บั

การฝึกอบรมการจดัท าบญัชตีน้ทนุประกอบอาชพี

ราย  - 380

2.3 กรมประมง 40.6238 37.8720 -2.7518 -6.77 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันา

อาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร

7.0068 6.8142 -0.1926 -2.75 

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีประมง

เพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิ

7.0068 6.8142 -0.1926 -2.75 

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริม

และพฒันาอาชพีการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ภายใต ้

นโยบายจดัหาที่ดนิท ากนิของรฐั

ราย 2,400 2,350

โครงการที ่2 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

33.6170 31.0578 -2.5592 -7.61 

กจิกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้ประมง

33.6170 31.0578 -2.5592 -7.61 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ

ดา้นประมง

ราย 88,200 88,200

2.4 กรมปศุสตัว ์ 39.1161 32.9506 -6.1655 -15.76 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

8.0856 3.3352 -4.7504 -58.75 

กจิกรรม สรา้งเกษตรกรปราดเปรื่อง 8.0856 3.3352 -4.7504 -58.75 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ขา้สู่ระบบ Smart Farmer

ราย 7,100 3,860
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันา

อาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร

9.6947 9.2710 -0.4237 -4.37 

กจิกรรม ส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีเพือ่

แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร

9.6947 9.2710 -0.4237 -4.37 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรไดร้บั

การส่งเสริมและพฒันาอาชพี

ราย 1,000 1,000

โครงการที ่3 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

21.3358 20.3444 -0.9914 -4.65 

กจิกรรม พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

21.3358 20.3444 -0.9914 -4.65 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรไดร้บั

การพฒันาและส่งเสริมอาชพีดา้นปศุสตัว ์

ราย 8,820 11,250

2.5 กรมพฒันาทีด่นิ 33.0260 22.3970 -10.6290 -32.18 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

อาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร

18.2942 14.0145 -4.2797 -23.39 

กจิกรรม พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีจ่ดัการ

ปญัหาทีด่นิท ากนิ

18.2942 14.0145 -4.2797 -23.39 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การจดัที่ดนิท ากนิไดร้บัการพฒันาคุณภาพดนิ

ราย 4,000 4,000

โครงการที ่2 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

8.7318 8.3825 -0.3493 -4.00 

กจิกรรม พฒันาเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ

ในศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตร

8.7318 8.3825 -0.3493 -4.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่ม

ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตรที่มกีจิกรรม

ของกรมพฒันาที่ดนิร่วมด าเนินการ

ศูนย์ 882 882

โครงการที ่3 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

6.0000                  -   -6.0000 -100.00 

กจิกรรม การตรวจวเิคราะหด์นิเพือ่สนบัสนุน

การใชปุ้๋ยผสมเอง

6.0000                  -   -6.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรที่มขีอ้มลู

ผลการวเิคราะหด์นิเพื่อสนบัสนุนการผสมปุ๋ ยใชเ้อง

ราย 40,000  -
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.6 กรมวชิาการเกษตร 20.0000 22.3293 2.3293 11.65

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

20.0000 22.3293 2.3293 11.65

กจิกรรม สนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลติพชืในศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

20.0000 22.3293 2.3293 11.65

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรใน ศพก. 

ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม

การผลติพชืที่ถูกตอ้งเหมาะสม

ราย 7,500 9,000

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวน ศพก. ที่ไดร้บั

การถ่ายทอดเทคโนโลยจีากกรมวชิาการเกษตร

ศูนย์ 200 300

2.7 กรมส่งเสรมิการเกษตร 306.2702 245.1537 -61.1165 -19.96 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

62.1078 47.4848 -14.6230 -23.54 

กจิกรรม พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง

และเกษตรกรรุ่นใหม ่(Smart Farmer & 

Young Smart Farmer)

62.1078 47.4848 -14.6230 -23.54 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วม

โครงการไดร้บัการยกระดบัเป็น Smart Farmer

ราย 22,505 20,000

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันา

อาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร

4.6000 4.1210 -0.4790 -10.41 

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ข

ปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร

4.6000 4.1210 -0.4790 -10.41 

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 

ไดร้บัการถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยกีารผลติพชื

ที่เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นที่ และไดร้บั

การส่งเสริมการท าการเกษตรที่เหมาะสม

กบัศกัยภาพพื้นที่

ราย 3,000 3,000

โครงการที ่3 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

239.5624 193.5479 -46.0145 -19.21 

กจิกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

239.5624 193.5479 -46.0145 -19.21 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การถ่ายทอดความรูจ้าก ศพก.

ราย 26,460 26,460

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวน ศพก. ไดร้บัการพฒันา 

และเครือขา่ยที่มคีวามพรอ้มใหบ้ริการแก่เกษตรกร

ศูนย์ 882 882
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.8 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 14.1229 8.3359 -5.7870 -40.98 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันา

อาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร

2.9432 4.6202 1.6770 56.98

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีภายใต ้

โครงการจดัทีด่นิตามนโยบายรฐับาล

2.9432 4.6202 1.6770 56.98

ตวัชี้วดักจิกรรม : สมาชกิสหกรณ์ไดร้บั

การส่งเสริมและพฒันาอาชพี

ราย 1,000 720

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

11.1797 3.7157 -7.4640 -66.76 

กจิกรรม ส่งเสรมิปุ๋ยผสมใชเ้องผา่นสหกรณ์

การเกษตรเพือ่ลดตน้ทนุการผลติ

ใหแ้ก่เกษตรกร

11.1797                  -   -11.1797 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : สมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการผสมปุ๋ ยใหเ้หมาะสม

กบัพื้นที่เพาะปลูก

ราย 7,500  -

กจิกรรม น าลูกหลานเกษตรกรกลบับา้น 

สานต่ออาชพีการเกษตร

                 -   3.7157 3.7157 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้บั

การพฒันาดา้นการประกอบอาชพีการเกษตร

ราย  - 500

2.9 กรมหมอ่นไหม 14.0493 9.4926 -4.5567 -32.43 

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

7.0097 5.2146 -1.7951 -25.61 

กจิกรรม จดัต ัง้ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ดา้นหมอ่นไหม

7.0097 5.2146 -1.7951 -25.61 

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรไดร้บัการพฒันา

และส่งเสริมอาชพี ไมน่อ้ยกว่า

ราย 1,000 500

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

7.0396 4.2780 -2.7616 -39.23 

กจิกรรม พฒันาเกษตรกรหมอ่นไหมสู่ 

Smart Farmer

7.0396 4.2780 -2.7616 -39.23 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การพฒันาเป็น Smart Farmer

ราย 2,000 1,000

2.10 ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 414.8629 278.4580 -136.4049 -32.88 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

27.2277 23.8868 -3.3409 -12.27 

กจิกรรม สรา้งและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 8.3884 11.6264 3.2380 38.60

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรรุ่นใหมท่ี่ไดร้บั

ความรูภ้าคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิพื่อพฒันาอาชพี

เกษตรกรรม

ราย  1,200 1,400
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง

ในเขตปฏรูิปทีด่นิ (Smart Farmer)

18.8393 12.2604 -6.5789 -34.92 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรในเขต

ปฏรูิปที่ดนิไดร้บัการพฒันาดา้นองคค์วามรู ้

เกษตรกรปราดเปรื่อง

ราย  3,000 1,700

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี

เพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร

21.9678 16.4713 -5.4965 -25.02 

กจิกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 17.7858 13.1400 -4.6458 -26.12 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนพื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและ

มกีารวางแผนการพฒันาอาชพี

พื้นที่ 36 31

กจิกรรม ยกระดบัรายไดเ้กษตรกรใน

เขตปฏรูิปทีด่นิเพือ่ลดความเหลือ่มล า้

4.1820 3.3313 -0.8507 -20.34 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชกิ

สหกรณ์ในพื้นที่ไดร้บัการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม

ราย 700 600

โครงการที ่3 : โครงการบรหิารจดัการทีด่นิท ากนิ

แก่เกษตรกรรายย่อยและผูด้อ้ยโอกาส

365.6674 238.0999 -127.5675 -34.89 

กจิกรรม การปรบัปรุงแผนทีแ่ปลงทีด่นิ

ตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK

19.5070 16.3385 -3.1685 -16.24 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนพื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ไดร้บัการปรบัปรุงแผนที่แปลงที่ดนิ

ไร่ 260,000 220,000

กจิกรรม ศูนยบ์รกิารประชาชน 38.9040 15.2546 -23.6494 -60.79 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรไดร้บับริการ

และแกไ้ขปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่ใน

เขตปฏรูิปที่ดนิ

ราย 143,000  136,000

กจิกรรม การศึกษาปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกบั

การปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรและประชาชน

10.0000 4.8791 -5.1209 -51.21 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ร่างพระราชบญัญตั ิกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัที่ดนิ

ฉบบั 1 1

กจิกรรม ตรวจสอบทีด่นิ 56.3723 42.9744 -13.3979 -23.77 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนพื้นที่เขตปฏรูิปที่ดนิ

ไดร้บัการตรวจสอบการถอืครองที่ดนิ

ไร่ 3,500,000 2,500,000

กจิกรรม จดัทีด่นิ 240.8841 158.6533 -82.2308 -34.14 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรไดร้บัสทิธิ

เขา้ท  าประโยชนใ์นที่ดนิ

ราย 62,000 52,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.11 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 10.3189 9.7500 -0.5689 -5.51 

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

10.3189 9.7500 -0.5689 -5.51 

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพเศรษฐกจิการเกษตร

อาสาประจ าศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

10.3189 9.7500 -0.5689 -5.51 

ตวัชี้วดักจิกรรม : การพฒันาศกัยภาพเศรษฐกจิ

การเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขบัเคลือ่นศูนยเ์รียนรู ้

การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.)

ภายใตภ้ารกจิส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

ราย 882 1,010

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                  -   8.4960 8.4960 100.00

3.1 ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ

(องคก์ารมหาชน)

                 -   8.4960 8.4960 100.00

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการปลูกไมม้ค่ีา

เป็นพชืเศรษฐกจิ

                 -   8.4960 8.4960 100.00

กจิกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนการปลูกไมม้ค่ีา

เพือ่เศรษฐกจิ ระบบนิเวศ และเป็นหลกัประกนั

ทีม่ ัน่คงใหช้มุชนและหรอืเกษตรกร

                 -   8.4960 8.4960 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนและเกษตรการไดร้บั

มลูค่าเพิ่มจากการด าเนินการส่งเสริมและพฒันา

อาชพีในการปลูกไมม้ค่ีาเพื่อเศรษฐกจิ ระบบนิเวศ

และเป็นหลกัประกนัที่ม ัน่คง

ราย  - 500

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิกลไกในการเพิ่มมลูค่า

ใหต้น้ไมจ้าก Non-Use ผา่นกลไกบริการ

ระบบนิเวศ (Ecosystem services)

กลไก  - 1

4. กระทรวงมหาดไทย 133.2135 76.0200 -57.1935 -42.93 

4.1 กรมการพฒันาชมุชน 133.2135 76.0200 -57.1935 -42.93 

โครงการที ่1 : โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารกองทนุเพือ่เกษตรกรและแหลง่สนิเชื่อ

ภาครฐัเพือ่การเขา้ถงึแหลง่ทนุ

133.2135 76.0200 -57.1935 -42.93 

กจิกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากดว้ย

กองทนุชมุชน

133.2135 76.0200 -57.1935 -42.93 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึ

แหลง่ทนุ

ราย 158,000 150,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

5. หน่วยงานอืน่ของรฐั                  -   1.3376 1.3376 100.00

5.1 ส านกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ                  -   1.3376 1.3376 100.00

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ัง้ในและนอกภาคเกษตร

                 -   1.3376 1.3376 100.00

กจิกรรม การพฒันาอาชพีเกษตรกร

โดยการปลูกไผเ่ชงิเศรษฐกจิ

                 -   1.3376 1.3376 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรเป้าหมายไดร้บั

การถ่ายทอดความรูพ้ฒันาทกัษะแนวทาง

การปลูกไผเ่ชงิเศรษฐกจิ

ราย  - 450

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2 : พฒันาผลติภณัฑ ์

และการใหบ้รกิารชมุชน

1,062.8054 518.6594 -544.1460 -51.20 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จ านวนสถาบนัเกษตรกร/วิสาหกจิชมุชน

ที่ไดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า

กลุม่ 1,900 1,700

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนผูป้ระกอบการชมุชนที่ไดร้บั

การพฒันาไม่นอ้ยกว่า

ราย 24,800 21,000

ตวัช้ีวดัที่ 3 : จ านวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันา

ไม่นอ้ยกว่า

ผลติภณัฑ ์ 5,900 4,600

1. ส านกันายกรฐัมนตรี 361.9663                  -   -361.9663 -100.00 

1.1 ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 361.9663                  -   -361.9663 -100.00 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์

สนิคา้ชมุชน

361.9663                  -   -361.9663 -100.00 

กจิกรรม เพิม่ขดีความสามารถของชมุชน

ในการบรหิารจดัการโครงการหน่ึงต าบล

หน่ึงผลติภณัฑใ์หม้ปีระสทิธภิาพ

361.9663                  -   -361.9663 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บั

การพฒันา

ผลติภณัฑ์ 1470 2100

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของผลติภณัฑ ์OTOP 

ที่ไดร้บัมาตรฐานตามที่ก าหนด

รอ้ยละ 100 100

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

80.6159 61.6137 -19.0022 -23.57 

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

50.0000 47.0400 -2.9600 -5.92 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์

สนิคา้ชมุชน

50.0000 47.0400 -2.9600 -5.92 

กจิกรรม การพฒันาผูป้ระกอบการและ

ยกระดบัสนิคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์

(OTOP)

50.0000 47.0400 -2.9600 -5.92 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผลติภณัฑ ์OTOP 

ที่ไดร้บัการยกระดบัดว้ย วทน.

ผลติภณัฑ์ 230 250
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.2 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 18.6940 14.0444 -4.6496 -24.87 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ผูป้ระกอบการ/ วสิาหกจิชมุชนในการผลติ

สนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

18.6940                  -   -18.6940 -100.00 

กจิกรรม ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ชมุชน

ใหไ้ดม้าตรฐาน

18.6940                  -   -18.6940 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการ

วสิาหกจิชมุชน ที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบั

คุณภาพผลติภณัฑ์

ราย 105  -

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนชมุชน/ทอ้งถิ่นที่ วทน. 

เขา้ไปช่วยพฒันา

ชมุชน/ทอ้งถิ่น 14  -

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการ OTOP 

ที่ไดร้บัการพฒันาและมรีายไดเ้พิ่มขึ้น

ราย 490  -

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผลติภณัฑ ์OTOP 

ที่ขอรบัการรบัรองตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ 105  -

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์

สนิคา้ชมุชน

                 -   14.0444 14.0444 100.00

กจิกรรม ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ชมุชน

ใหไ้ดม้าตรฐาน

                 -   14.0444 14.0444 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผลติภณัฑช์มุชน

ที่ไดร้บัการพฒันา

ผลติภณัฑ์  - 80

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนชมุชน/ทอ้งถิ่นที่ 

อววน. เขา้ไปช่วยพฒันา

ชมุชน/ทอ้งถิ่น  - 12

2.3 มหาวทิยาลยันครพนม 6.4094                  -   -6.4094 -100.00 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์

สนิคา้ชมุชน

6.4094                  -   -6.4094 -100.00 

กจิกรรม การพฒันาส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก 6.4094                  -   -6.4094 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑช์มุชนไดร้บัการพฒันา ผลติภณัฑ์ 5  -

2.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 0.5125                  -   -0.5125 -100.00 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์

สนิคา้ชมุชน

0.5125                  -   -0.5125 -100.00 

กจิกรรม การพฒันาส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก 0.5125                  -   -0.5125 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันา

มลูค่าไมน่อ้ยกว่า

ผลติภณัฑ์ 2  -

2.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 5.0000                  -   -5.0000 -100.00 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก

และชมุชนเขม้แขง็

5.0000                  -   -5.0000 -100.00 

กจิกรรม การพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิ

ฐานราก

5.0000                  -   -5.0000 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพเพื่อสนบัสนุนการสรา้งอาชพี

ราย 500  -
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.6 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                  -   0.5293 0.5293 100.00

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการแปรรูป

สนิคา้เกษตรในระดบัชมุชน

                 -   0.3133 0.3133 100.00

กจิกรรม พฒันาความรูด้า้นการเพิม่มลูค่า

ผลติภณัฑท์างการเกษตร

                 -   0.3133 0.3133 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนสนิคา้เกษตรที่มี

มลูค่าเพิ่ม

ผลติภณัฑ์  - 2

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์

สนิคา้ชมุชน

                 -   0.2160 0.2160 100.00

กจิกรรม เสรมิสรา้งทกัษะดา้นนวตักรรม

ผลติภณัฑอ์าหาร

                 -   0.2160 0.2160 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนวตักรรมผลติภณัฑ์

อาหาร

ผลติภณัฑ์  - 2

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134.1052 96.0799 -38.0253 -28.35 

3.1 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                  -   11.0990 11.0990 100.00

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัศกัยภาพ

เกษตรกรรุ่นใหมแ่ละผูป้ระกอบการ /

วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้ชมุชน

                 -   11.0990 11.0990 100.00

กจิกรรม ส่งเสรมิการจดัท าบญัชวีสิาหกจิชมุชน                  -   11.0990 11.0990 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : วสิาหกจิชมุชนเป้าหมายไดร้บั

การอบรมสอนแนะการจดัท าบญัชี

แหง่  - 1,500

3.2 กรมปศุสตัว ์                  -   1.7955 1.7955 100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์

สนิคา้ชมุชน

                 -   1.7955 1.7955 100.00

กจิกรรม พฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน                  -   1.7955 1.7955 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผลติภณัฑป์ศุสตัว ์

ที่ไดร้บัการพฒันาเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ทอ้งถิ่นเพื่อเป็นสนิคา้ OTOP

ผลติภณัฑ์  - 9

3.3 กรมพฒันาทีด่นิ 15.5185 6.5731 -8.9454 -57.64 

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

15.5185 6.5731 -8.9454 -57.64 

กจิกรรม การพฒันาทีด่นิเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

การผลติในพื้นทีเ่กษตรแผนใหม่

15.5185 6.5731 -8.9454 -57.64 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การส่งเสริมและพฒันาที่ดนิ

ราย 1,080 750
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3.4 กรมส่งเสรมิการเกษตร 76.9837 65.2444 -11.7393 -15.25 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัศกัยภาพ

เกษตรกรรุ่นใหมแ่ละผูป้ระกอบการ /

วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้ชมุชน

43.6559 38.5147 -5.1412 -11.78 

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิชมุชน 43.6559 38.5147 -5.1412 -11.78 

ตวัชี้วดักจิกรรม : สมาชกิวสิาหกจิชมุชนไดร้บั

ความรูด้า้นการบริหารจดัการวสิาหกจิชมุชนและ

แนวทางการจดัท าแผนพฒันากจิการวสิาหกจิชมุชน

ราย 17,640 17,640

โครงการที ่2 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

33.3278 26.7297 -6.5981 -19.80 

กจิกรรม พฒันาความเขม้แขง็ของกลุม่เกษตรกร 33.3278 26.7297 -6.5981 -19.80 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนสมาชกิ

กลุ่มส่งเสริมอาชพี กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร 

และกลุ่มยุวเกษตรกร มคีวามสามารถ

ในการบริหารจดัการกลุ่ม

ราย 27,605 25,000

3.5 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 28.9244                  -   -28.9244 -100.00 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์

สนิคา้ชมุชน

28.9244                  -   -28.9244 -100.00 

กจิกรรม พฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ์

ของสหกรณ์

28.9244                  -   -28.9244 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : สนิคา้เกษตรของสหกรณ์

ภาคการเกษตรไดร้บัการพฒันาในดา้นการผลติ 

การแปรรูป และการตลาด

ผลติภณัฑ์ 30  -

ตวัชี้วดักจิกรรม : สหกรณ์ภาคการเกษตรไดร้บั

การพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ์

แหง่ 68  -

3.6 กรมหมอ่นไหม 12.6786 9.0839 -3.5947 -28.35 

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

12.6786 9.0839 -3.5947 -28.35 

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็

ของกลุม่เกษตรกร

12.6786 9.0839 -3.5947 -28.35 

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรเกดิการรวมกลุ่ม

การผลติ

กลุ่ม 20 25

3.7 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                  -   2.2840 2.2840 100.00

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งผูป้ระกอบการ

เพือ่ใหบ้รกิารทางการเกษตรในชมุชน

                 -   2.2840 2.2840 100.00

กจิกรรม ศึกษาแนวทางการพฒันาและเพิม่

ประสทิธภิาพ การใหบ้รกิารภาคการเกษตร 

Agricultural Service Provider

                 -   2.2840 2.2840 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : แนวทางการพฒันาและเพิ่ม

ประสทิธิภาพ การใหบ้ริการภาคการเกษตร 

Agricultural Service Provider

เรื่อง  - 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 33.6860 23.3568 -10.3292 -30.66 

4.1 ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 

(องคก์ารมหาชน)

33.6860 23.3568 -10.3292 -30.66 

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็

กลุม่การผลติดา้นการเกษตร

33.6860 23.3568 -10.3292 -30.66 

กจิกรรม สรา้งความเขม้แขง็ชมุชน

ในการสรา้งรายไดจ้ากความหลากหลาย

ทางชวีภาพอย่างย ัง่ยนื

33.6860 23.3568 -10.3292 -30.66 

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาต่อยอดชมุชนในการใช ้

ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ

และภูมปิญัญาทอ้งถิ่นตามหลกั BEDO's 

Concept ภายใตบ้ริบทของแต่ละชมุชน

ชมุชน/กลุ่ม 25 25

5. กระทรวงพาณิชย์ 16.4440 13.5000 -2.9440 -17.90 

5.1 กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 16.4440 13.5000 -2.9440 -17.90 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัศกัยภาพ

เกษตรกรรุ่นใหมแ่ละผูป้ระกอบการ /

วสิาหกจิชมุชนในการผลติสนิคา้ชมุชน

16.4440 13.5000 -2.9440 -17.90 

กจิกรรม ยกระดบัผูป้ระกอบการชมุชน 16.4440 13.5000 -2.9440 -17.90 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบฐานราก

ที่ไดร้บัการพฒันาและมช่ีองทางการตลาด

ราย 300 300

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูป้ระกอบการฐานราก

สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ

ลา้นบาท  - 108

6. กระทรวงมหาดไทย 435.9880 303.6437 -132.3443 -30.36 

6.1 กรมการพฒันาชมุชน 435.9880 303.6437 -132.3443 -30.36 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์

สนิคา้ชมุชน

412.6230 280.2787 -132.3443 -32.07 

กจิกรรม พฒันาผลติภณัฑช์มุชน 412.6230 280.2787 -132.3443 -32.07 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันา ผลติภณัฑ์ 5,445 3,995

โครงการที ่2 : โครงการยกระดบัศกัยภาพ

เกษตรกรรุ่นใหม ่และผูป้ระกอบการ /

วสิาหกจิชมุชน ในการผลติสนิคา้ชมุชน

23.3650 23.3650                -   -      

กจิกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน 23.3650 23.3650                -   -      

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา ราย/กลุ่ม 3,800 3,800

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP 

มรีายไดเ้พิ่มขึ้น

รอ้ยละ 10 10
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

7. กระทรวงอตุสาหกรรม                  -   20.4653 20.4653 100.00

7.1 ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม                  -   20.4653 20.4653 100.00

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการแปรรูป

สนิคา้เกษตรในระดบัชมุชน

                 -   20.4653 20.4653 100.00

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาสนิคา้เกษตร

อตุสาหกรรม

                 -   20.4653 20.4653 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑต์น้แบบไดร้บั

การพฒันา

ผลติภณัฑ์  - 304

ตวัชี้วดักจิกรรม : บคุลากรไดร้บัการพฒันา ราย  - 2,280

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.3 : พฒันากลไกการตลาด

และระบบการบรหิารจดัการ

752.1729 721.7860 -30.3869 -4.04 

ตวัชี้วดัที่ 1 : รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ชมุชนเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 10 10

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

40.7086                  -   -40.7086 -100.00 

1.1 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 40.7086                  -   -40.7086 -100.00 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบ

บรหิารจดัการและกลไกการตลาด

40.7086                  -   -40.7086 -100.00 

กจิกรรม โครงการบูรณาการการผลติวตัถดุบิ

สมนุไพรครบวงจรเพือ่เสรมิสรา้งรายได ้

เศรษฐกจิชมุชนจงัหวดัเชยีงราย

40.7086                  -   -40.7086 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ส่งเสริมเกษตรกร/

ผูป้ระกอบการ/

วสิาหกจิชมุชนเพื่อพฒันาอาชพี

ราย 360  -

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132.9372 185.7191 52.7819 39.70

2.1 กรมการขา้ว 36.0923 28.4170 -7.6753 -21.27 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ระบบตลาดภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร

36.0923 28.4170 -7.6753 -21.27 

กจิกรรม ส่งเสรมิศกัยภาพการบรหิารจดัการ

การตลาดขา้ว

36.0923 28.4170 -7.6753 -21.27 

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นที่รองรบัผลผลติขา้วอนิทรีย ์

ของโครงการส่งเสริมการผลติขา้วอนิทรีย ์

และขา้ว GAP ของโครงการส่งเสริม

ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

แหง่ 77 77

ตวัชี้วดักจิกรรม : กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติขา้วไดร้บั

การสนบัสนุนพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็ต ัง้แต่

ระดบัตน้น า้ กลางน า้ ปลายน า้อย่างเป็นระบบ

กลุ่ม 30 76

569



เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 5.8160 10.4561 4.6401 79.78

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

การด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร 

และธุรกจิชมุชน

5.8160 10.4561 4.6401 79.78

กจิกรรม เสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นการควบคุมภายในและการบรหิาร

ความเสีย่งแก่สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร

และธุรกจิชมุชนรูปแบบประชารฐั

5.8160                  -   -5.8160 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการบริหาร

จดัการทางการเงนิการบญัชี

แหง่ 400  -

กจิกรรม เสรมิสรา้งความเขม้แขง็แก่สหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร ดว้ยเทคโนโลยกีารบรหิาร

จดัการทางการเงนิการบญัชี

                 -   10.4561 10.4561 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการบริหารจดัการ

ทางการเงนิการบญัชี

แหง่  - 400

2.3 กรมส่งเสรมิการเกษตร 13.4300 8.8575 -4.5725 -34.05 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ระบบตลาดภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร

13.4300 8.8575 -4.5725 -34.05 

กจิกรรม ตลาดเกษตรกร 13.4300 8.8575 -4.5725 -34.05 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนตลาดเกษตรกรไดร้บั

การพฒันาเป็นแหลง่จ าหน่ายผลผลติ

ทางการเกษตรของเกษตรกรได ้

จงัหวดั 77 77

2.4 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 74.8829 130.0990 55.2161 73.74

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

การด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร 

และธุรกจิชมุชน

74.8829 107.2008 32.3179 43.16

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพการด าเนินธุรกจิ

รวบรวม จดัเก็บ และแปรรูปผลผลติ

การเกษตรในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

63.7074 90.6665 26.9591 42.32

ตวัชี้วดักจิกรรม : สหกรณ์ไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพในการรวบรวม จดัเก็บ 

และแปรรูปผลผลติการเกษตร

แหง่ 370 107

กจิกรรม น าระบบการแบง่ปนัผลประโยชน์

อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช ้

ในการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร

3.6290                  -   -3.6290 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : มกีารน าระบบการแบง่ปนั

ผลประโยชนอ์ย่างเป็นธรรมมาใชใ้นระบบสหกรณ์

ชนิดสนิคา้ 4  -
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม เพิม่ขดีความสามารถในการด าเนิน

ธุรกจิของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรใหเ้ป็น

องคก์รหลกัในการพฒันาเศรษฐกจิระดบัอ าเภอ

                 -   16.5343 16.5343 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิ

แหง่  - 400

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิ

ของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุม่เกษตรกร

7.5465                  -   -7.5465 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : สมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาดา้นการจดัท าแผนการผลติ 

และการตลาด

ราย 1,030  -

ตวัชี้วดักจิกรรม : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิ

แหง่ 340  -

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิการพฒัน

าระบบตลาดภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร

                 -   22.8982 22.8982 100.00

กจิกรรม พฒันากลไกการตลาดเพือ่เพิม่

ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ของสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร

                 -   22.8982 22.8982 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการตลาด การเชือ่มโยงเครือขา่ย/คลสัเตอร์

แหง่  - 146

2.5 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 2.7160 7.8895 5.1735 190.48

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ระบบประกนัภยัผลผลติทางการเกษตร

                 -   2.3610 2.3610 100.00

กจิกรรม ศึกษาแนวทางการพฒันา

ระบบประกนัภยัผลผลติทางการเกษตร

                 -   2.3610 2.3610 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : แนวทางการพฒันา

ระบบประกนัภยัผลผลติทางการเกษตร

เรื่อง  - 1

โครงการที ่2 : โครงการตดิตามประเมนิผล

ภายใตแ้ผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิ

เศรษฐกจิฐานราก

2.7160 5.5285 2.8125 103.55

กจิกรรม การตดิตามผลโครงการภายใต ้

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิ

เศรษฐกจิฐานราก

2.7160 2.7160                -   -      

ตวัชี้วดักจิกรรม : รายงานตดิตามการด าเนินงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริม

เศรษฐกจิฐานราก

เรื่อง 1 2

กจิกรรม การประเมนิผลแผนงานบูรณา

การพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก

                 -   2.8125 2.8125 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : รายงานผลการประเมนิ

และขอ้เสนอแนะเชงินโยบายการบูรณาการพฒันา

และส่งเสริมเศรษฐกจิฐานรากฉบบัสมบูรณ์

เรื่อง  - 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3. กระทรวงพาณิชย์ 113.9671 128.0967 14.1296 12.40

3.1 กรมการคา้ภายใน 67.2518 97.1247 29.8729 44.42

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันา

ระบบตลาดภายในส าหรบัสนิคา้เกษตร

67.2518 97.1247 29.8729 44.42

กจิกรรม เสรมิสรา้งความเขม้แขง็

เศรษฐกจิชมุชน

67.2518 97.1247 29.8729 44.42

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนตลาดชมุชนและวสิาหกจิ

ชมุชนไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา

แหง่ 50 60

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าการคา้และบริการชมุชน

ที่ไดร้บัการส่งเสริม

ลา้นบาท 70 214

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของรายไดข้อง

ผูป้ระกอบการในตลาด/ชมุชนที่เพิ่มขึ้น

เมือ่เทยีบกบัปีที่ผา่นมา

รอ้ยละ 5 5

3.2 กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 46.7153 30.9720 -15.7433 -33.70 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไก

และโครงสรา้งดูดซบัมลูค่าทางเศรษฐกจิ

และการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่

46.7153 30.9720 -15.7433 -33.70 

กจิกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน

ดา้นการบรหิารจดัการและการตลาด

46.7153 30.9720 -15.7433 -33.70 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบฐานราก

ไดร้บัการพฒันาและมช่ีองทางการตลาด

ราย 25,800 10,790

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูป้ระกอบการฐานราก

สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ

ลา้นบาท  - 1,299

4. กระทรวงมหาดไทย 464.5600 407.9702 -56.5898 -12.18 

4.1 กรมการพฒันาชมุชน 464.5600 407.9702 -56.5898 -12.18 

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไก

และโครงสรา้งดูดซบัมลูค่าทางเศรษฐกจิ

และการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิน่

464.5600 407.9702 -56.5898 -12.18 

กจิกรรม พฒันาเศรษฐกจิฐานราก

ดว้ยภาคเีครอืขา่ย

14.3642 10.7694 -3.5948 -25.03 

ตวัชี้วดักจิกรรม : กลไกประชารฐัไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพสามารถขบัเคลือ่นงานได ้

จงัหวดั 76 76

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาช่องทางการตลาด 450.1958 397.2008 -52.9950 -11.77 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนช่องทางการตลาด ช่องทาง 80,145 80,016

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของรายไดจ้าก

การจ าหน่ายสนิคา้ชมุชนเพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 10 10
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ

48,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 48,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 48,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 48,000,000             บาท

กรมการขา้ว

22,385,800            บาท

1. งบด าเนินงาน 22,385,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,385,800            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,795,900              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 12,550,800             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,815,700              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 1,882,500              บาท

(5) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 1,774,000              บาท

(6) วสัดุส านกังาน 434,000                บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 170,000                บาท

(8) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 638,300                บาท

(9) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 175,000                บาท

(10) วสัดุคอมพวิเตอร์ 339,600                บาท

(11) วสัดุการเกษตร 810,000                บาท

26,383,400            บาท

1. งบด าเนินงาน 26,383,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,383,400            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,115,800              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 21,436,100             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 374,100                บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 1,457,400              บาท

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายไดเ้พิ่มข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดเ้ฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน [รอ้ยละ 6]

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1 : พฒันาศกัยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงแหล่งทนุและที่ดินท ากินไม่นอ้ยกว่า  [200,000 ราย]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิอาชีพไม่นอ้ยกว่า [190,000 ราย]

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร
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2,780,600              บาท

1. งบด าเนินงาน 2,780,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,780,600              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,189,100              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 40,000                 บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 667,300                บาท

(4) วสัดุส านกังาน 79,000                 บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 805,200                บาท

6,814,200              บาท

1. งบด าเนินงาน 6,814,200              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,814,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 437,400                บาท

(2) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 251,000                บาท

(3) วสัดุการเกษตร 6,125,800              บาท

31,057,800            บาท

1. งบด าเนินงาน 24,001,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,001,800            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 801,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,748,000              บาท

(3) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 1,663,200              บาท

(4) วสัดุการเกษตร 18,789,600             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 7,056,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,056,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนศูนยเ์รยีนรู ้ 7,056,000              บาท

3,335,200              บาท

1. งบด าเนินงาน 3,335,200              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,335,200              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,475,200              บาท

(2) วสัดุการเกษตร 860,000                บาท

9,271,000              บาท

1. งบด าเนินงาน 1,271,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,271,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 597,500                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 673,500                บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

กรมประมง

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

กรมปศสุตัว ์

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
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2. งบลงทนุ 2,000,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,000,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 2,000,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,000,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสตัวเ์พือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากิน 6,000,000              บาท

20,344,400            บาท

1. งบด าเนินงาน 15,669,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,669,800            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 973,500                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,764,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,972,200              บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 690,100                บาท

(5) วสัดุการเกษตร 5,270,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 4,674,600              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,674,600              บาท

1) เงนิอุดหนุนสนบัสนุนพนัธุส์ตัวแ์ละปจัจยัการผลติเพือ่สรา้งเครอืข่าย

ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตรดา้นปศุสตัว ์ 4,674,600              บาท

14,014,500            บาท

1. งบด าเนินงาน 14,014,500            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,014,500            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 439,900                บาท

(2) วสัดุการเกษตร 13,574,600             บาท

8,382,500              บาท

1. งบด าเนินงาน 8,382,500              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,382,500              บาท

(1) วสัดุการเกษตร 8,382,500              บาท

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร
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22,329,300            บาท

1. งบด าเนินงาน 22,329,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,329,300            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 506,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,126,200              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,589,600              บาท

(4) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 180,000                บาท

(5) วสัดุส านกังาน 930,000                บาท

(6) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 1,567,500              บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 400,000                บาท

(8) วสัดุการเกษตร 15,030,000             บาท

47,484,800            บาท

1. งบด าเนินงาน 47,484,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,484,800            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,613,900              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 31,436,900            บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,755,000              บาท

(4) วสัดุการเกษตร 6,679,000              บาท

4,121,000              บาท

1. งบด าเนินงาน 4,121,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,121,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 150,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,050,000              บาท

(3) วสัดุการเกษตร 2,921,000              บาท

193,547,900           บาท

1. งบด าเนินงาน 193,547,900           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 193,547,900           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,978,200              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,500,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 91,873,100             บาท

(4) วสัดุส านกังาน 15,876,000             บาท

(5) วสัดุการเกษตร 79,320,600             บาท

กรมวิชาการเกษตร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

กรมส่งเสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร
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4,620,200              บาท

1. งบด าเนินงาน 4,620,200              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,620,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 682,400                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,937,800              บาท

3,715,700              บาท

1. งบด าเนินงาน 3,715,700              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,715,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 621,400                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,080,400              บาท

(3) วสัดุส านกังาน 13,900                 บาท

5,214,600              บาท

1. งบด าเนินงาน 5,214,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,214,600              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 180,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 422,100                บาท

(3) ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 2,745,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กิจกรรม นิทรรศการ 1,237,500              บาท

(5) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 20,000                 บาท

(6) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 610,000                บาท

4,278,000              บาท

1. งบด าเนินงาน 4,278,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,278,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 900,200                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 684,800                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,693,000              บาท

23,886,800            บาท

1. งบด าเนินงาน 21,419,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,419,800            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,642,900              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,020,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,305,000             บาท

(4) วสัดุส านกังาน 712,300                บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 3,839,600              บาท

(6) วสัดุการเกษตร 900,000                บาท

กรมส่งเสรมิสหกรณ์

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ส านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
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2. งบลงทนุ 2,467,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,467,000              บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,467,000              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 667,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 667,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ 1,800,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,800,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

16,471,300            บาท

1. งบด าเนินงาน 10,727,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,727,800            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,652,400              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,670,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,233,000              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 43,000                 บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 937,800                บาท

(6) วสัดุการเกษตร 1,134,000              บาท

(7) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 57,600                 บาท

2. งบลงทนุ 5,743,500              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,743,500              บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,743,500              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 943,500                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 943,500                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ 4,800,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,800,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

238,099,900           บาท

1. งบด าเนินงาน 212,684,500           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 212,684,500           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 82,671,400             บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2,400,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 85,263,600             บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 17,028,700             บาท

(5) ค่ารบัรองและพธิีการ 2,175,000              บาท

(6) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 982,900                บาท

(7) ค่าด าเนินคดแีละค่าธรรมเนียมศาล 5,917,600              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผูด้อ้ยโอกาส
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(8) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย 1,472,800              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,732,700              บาท

(10) วสัดุส านกังาน 2,418,000              บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 6,621,800              บาท

2. งบลงทนุ 20,915,400            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,915,400            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 18,310,400            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 2,591,200              บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,591,200              บาท

รวม 193 รายการ (รวม 641 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,360,800             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,694,800              บาท

รวม 145 รายการ (รวม 526 หน่วย)

(2) ชุดโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,177,000              บาท

(3) โครงการระบบส ารองขอ้มลู ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,489,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 178,500                บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 178,500                บาท

รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 495,900                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 495,900                บาท

รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑส์ ารวจ 1,684,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,684,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,605,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ 2,605,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,605,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอื่น 4,500,000              บาท

1) ค่าจา้งทีป่รกึษาศึกษาปรบัปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกร

และประชาชน 4,500,000              บาท
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9,750,000              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 9,750,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจ าศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 9,750,000              บาท

8,496,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,496,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,496,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 8,496,000              บาท

76,020,000            บาท

1. งบด าเนินงาน 76,020,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,020,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 76,020,000             บาท

1,337,600              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,337,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,337,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผเ่ชิงเศรษฐกิจ 1,337,600              บาท

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการปลูกไมมี้คา่เป็นพืชเศรษฐกิจ

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชุมชน

โครงการ : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารกองทนุเพื่อเกษตรกร

และแหล่งสินเช่ือภาครฐัเพื่อการเขา้ถึงแหล่งทนุ

หน่วยงานอื่นของรฐั

ส านกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร
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ส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

47,040,000            บาท

1. งบด าเนินงาน 3,040,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,040,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการ 

ยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 3,040,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 44,000,000            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 44,000,000            บาท

1) เงนิอุดหนุนเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการ 

ยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 44,000,000             บาท

14,044,400            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 717,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 717,000                บาท

1) เงนิอุดหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสรมิวสิาหกิจ

รายย่อยเพือ่ยกระดบัสนิคา้ OTOP ใหไ้ดม้าตรฐาน เพือ่เพิม่โอกาส

ทางการตลาดในพื้นทีภู่มภิาค 717,000                บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 13,327,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพสนิคา้ชุมชนใหไ้ดม้าตรฐาน 13,327,400            บาท

313,300                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 313,300                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 313,300                บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร: ผลติภณัฑล์  าไย 210,900                บาท

2) โครงการส่งเสรมิเชิงปฏบิตักิารแนวทางการออมฯ : การเสนอแนะเชิงปฏบิตักิาร

เพือ่การเพิม่มลูค่ากลว้ยและบรรจภุณัฑใ์หก้บัชุมชนอย่างย ัง่ยนื 102,400                บาท

216,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 216,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 216,000                บาท

1) โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑ์

การเกษตร 216,000                บาท

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2  : พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารชุมชน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จ านวนสถาบนัเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ไดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า [1,700 กลุ่ม]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนผูป้ระกอบการชุมชนที่ไดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า [21,000 ราย]

ตวัช้ีวดัที่ 3 : จ านวนผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกว่า [4,600 ผลิตภณัฑ]์

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

โครงการ : โครงการพฒันาผลิตภณัฑส์ินคา้ชุมชน

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร

โครงการ : โครงการพฒันาผลิตภณัฑส์ินคา้ชุมชน

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการแปรรูปสินคา้เกษตรในระดบัชุมชน

โครงการ : โครงการพฒันาผลิตภณัฑส์ินคา้ชุมชน
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11,099,000            บาท

1. งบด าเนินงาน 11,099,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,099,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,600,600              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,996,800              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,230,000              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 79,000                 บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 192,600                บาท

1,795,500              บาท

1. งบด าเนินงาน 1,795,500              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,795,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 210,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 900,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 415,500                บาท

(4) วสัดุการเกษตร 270,000                บาท

6,573,100              บาท

1. งบด าเนินงาน 6,573,100              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,573,100              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 319,000                บาท

(2) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 112,500                บาท

(3) วสัดุการเกษตร 6,141,600              บาท

38,514,700            บาท

1. งบด าเนินงาน 38,514,700            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,514,700            บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 7,535,100              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,465,300              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 16,060,200             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,808,100             บาท

(5) วสัดุส านกังาน 2,646,000              บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

ในการผลิตสินคา้ชุมชน

กรมปศสุตัว ์

โครงการ : โครงการพฒันาผลิตภณัฑส์ินคา้ชุมชน

กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร

กรมส่งเสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

ในการผลิตสินคา้ชุมชน
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26,729,700            บาท

1. งบด าเนินงาน 26,729,700            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,729,700            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 828,700                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,326,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 15,312,100            บาท

(4) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 200,000                บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 261,000                บาท

(6) ค่าโล่และเงนิรางวลั 18,000                 บาท

(7) วสัดุการเกษตร 5,783,900              บาท

9,083,900              บาท

1. งบด าเนินงาน 6,873,900              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,873,900              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,065,400              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 900,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,768,500              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 140,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,210,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,210,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนปจัจยัการผลติพื้นฐานในการปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม

และการแปรรูป 2,210,000              บาท

2,284,000              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 2,284,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการพฒันา

และเพิม่ประสทิธิภาพการใหบ้รกิารภาคการเกษตร (ASP) 2,284,000              บาท

23,356,800            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,356,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,356,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 23,356,800             บาท

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร

กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการ : โครงการสรา้งผูป้ระกอบการเพื่อใหบ้รกิารทางการเกษตรในชุมชน

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร
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13,500,000            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 13,500,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิศกัยภาพการตลาดผลติภณัฑ ์OTOP 13,500,000             บาท

280,278,700           บาท

1. งบด าเนินงาน 239,904,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 239,904,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 239,904,000           บาท

2. งบลงทนุ 40,374,700            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,374,700            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 39,221,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 395,900                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 395,900                บาท

รวม 11 รายการ (รวม 138 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 347,500                บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 347,500                บาท

รวม 9 รายการ (รวม 41 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑก์ารศึกษา 23,449,200             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 23,449,200             บาท

รวม 70 รายการ (รวม 1,358 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์รงงาน 1,905,900              บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,905,900              บาท

รวม 13 รายการ (รวม 120 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นอื่น ๆ 1,605,000              บาท

(1) ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นอื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,605,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 11,517,500             บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 11,517,500             บาท

รวม 53 รายการ (รวม 1,824 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,153,700              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ 1,153,700              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,153,700              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกิจการคา้

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

ในการผลิตสินคา้ชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชุมชน

โครงการ : โครงการพฒันาผลิตภณัฑส์ินคา้ชุมชน
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23,365,000            บาท

1. งบด าเนินงาน 23,365,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,365,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 23,365,000             บาท

20,465,300            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 20,465,300            บาท

1) ค่าใชจ่้ายแปรรูปสนิคา้เกษตรอุตสาหกรรม 1 จงัหวดั 1 ชุมชน

(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) 20,465,300             บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการแปรรูปสินคา้เกษตรในระดบัชุมชน

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผูป้ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชน 

ในการผลิตสินคา้ชุมชน
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28,417,000            บาท

1. งบด าเนินงาน 28,333,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,333,800            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,696,500              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 19,120,700             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 691,600                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 1,500,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กิจกรรม/นิทรรศการ 1,657,500              บาท

(6) วสัดุส านกังาน 720,000                บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 100,000                บาท

(8) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 37,500                 บาท

(9) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,510,000              บาท

(10) วสัดุคอมพวิเตอร์ 300,000                บาท

2. งบลงทนุ 83,200                 บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 83,200                 บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 83,200                 บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 83,200                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 83,200                 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

10,456,100            บาท

1. งบด าเนินงาน 10,456,100            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,456,100            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,112,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,086,000              บาท

(3) วสัดุส านกังาน 79,000                 บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 1,179,100              บาท

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.3 : พฒันากลไกการตลาดและระบบการบรหิารจดัการ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ชุมชนเพิ่มข้ึน [รอ้ยละ 10]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในส าหรบัสินคา้เกษตร

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
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8,857,500              บาท

1. งบด าเนินงาน 3,857,500              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,857,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 101,300                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,140,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,616,200              บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานส่งเสรมิสนิคา้เกษตรไทย 5,000,000              บาท

107,200,800           บาท

1. งบด าเนินงาน 20,496,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,496,200            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,942,900              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 15,626,700            บาท

(3) วสัดุส านกังาน 926,600                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 86,704,600            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 86,704,600            บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 31,542,900             บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 15,728,700             บาท

รวม 33 รายการ (รวม 175 หน่วย)

(2) เงนิอุดหนุนสหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากดั ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว

จงัหวดัจนัทบรุ ีในการจดัหาเครื่องบรรจถุงุนมชนิด 3 หวั ขนาดไมน่อ้ยกวา่

2,500 ถงุ 200 CC/ชัว่โมง 1 ชุด 1,752,600              บาท

(3) เงนิอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั ต าบลเชิงดอย

อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่ในการจดัหาเครื่องค ัว่กาแฟ 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 500 กิโลกรมั 1 เครื่อง 1,711,500              บาท

(4) เงนิอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปะเหลยีน จ ากดั ต าบลบา้นนา 

อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ในการจดัหาเครื่องอบแหง้ 1 เครื่อง 1,050,000              บาท

(5) เงนิอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรพมิาย จ ากดั ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ในการจดัหารถด ัม้ 6 ลอ้ 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 210 แรงมา้ 2 คนั 2,378,600              บาท

(6) เงนิอุดหนุนสหกรณ์โคนมชุมพวง จ ากดั ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง

จงัหวดันครราชสมีา ในการจดัหารถขนส่งน า้นมดบิพรอ้มตดิต ัง้แทง้ค์

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 15 ตนั 1 คนั 2,121,200              บาท

(7) เงนิอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ สูงเนิน จ ากดั 

ต าบลมะเกลอืใหม ่อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ในการจดัหา

รถขนส่งน า้นมดบิพรอ้มตดิต ัง้แทง้ค ์ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 15 ตนั 1 คนั 2,121,200              บาท

กรมส่งเสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในส าหรบัสินคา้เกษตร

กรมส่งเสรมิสหกรณ์

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
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(8) เงนิอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรจนุ จ ากดั ต าบลจนุ อ าเภอจนุ 

จงัหวดัพะเยา ในการจดัหาเครื่องคดัแยกส ีขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

6 ตนั/ชัว่โมง 1 เครื่อง 1,941,000              บาท

(9) เงนิอุดหนุนสหกรณ์ผูเ้ลี้ยงสตัวพ์ทัลุง จ ากดั ต าบลพนมวงัก ์

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ในการจดัหารถบรรทกุพรอ้มลฟิทแ์ละ

คอกสแตนเลส ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 6 ลอ้ 1 คนั 1,330,000              บาท

(10) เงนิอุดหนุนสหกรณ์โคนมชะอ า-หว้ยทราย จ ากดั ต าบลชะอ า 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุ ีในการจดัหาเครื่องตรวจคุณภาพน า้นมดบิ 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 1 ตวัอย่าง/นาท ี1 ชุด 1,408,100              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 55,161,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 55,161,700             บาท

รวม 15 รายการ (รวม 34 หน่วย)

22,898,200            บาท

1. งบด าเนินงาน 4,409,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,409,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,064,500              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,914,500              บาท

(3) วสัดุส านกังาน 430,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 18,489,200            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,489,200            บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 18,489,200             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 18,489,200             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,361,000              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 2,361,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาโครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบประกนัภยั

ผลผลติทางการเกษตร 2,361,000              บาท

5,528,500              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 5,528,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามผลการด าเนินงานโครงการภายใตแ้ผนงานบูรณาการ

พฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก 2,716,000              บาท

2) ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่การประเมนิผลแผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิ

เศรษฐกิจฐานราก 2,812,500              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในส าหรบัสินคา้เกษตร

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบประกนัภยัผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ : โครงการตดิตามประเมินผลภายใตแ้ผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก
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97,124,700            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 97,124,700            บาท

1) โครงการตลาดชุมชนเพือ่ธุรกิจทอ้งถิน่ 80,948,100             บาท

2) โครงการหมูบ่า้นท ามาคา้ขาย (Trading Village) 16,176,600             บาท

30,972,000            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 30,972,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสนิคา้ชุมชนเขา้สู่ตลาดออนไลน ์Offline 2 Online (B2C) 11,325,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ธุรกิจคา้ส่งคา้ปลกีไทย 19,647,000             บาท

407,970,200           บาท

1. งบด าเนินงาน 407,970,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 407,970,200           บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 397,200,800           บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,769,400             บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในส าหรบัสินคา้เกษตร

กรมพฒันาธุรกิจการคา้

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมูลคา่ทางเศรษฐกิจ

และการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชุมชน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบัมูลคา่ทางเศรษฐกิจ

และการกระจายรายไดก้ลบัสู่ทอ้งถิ่น

กระทรวงพาณิชย์

กรมการคา้ภายใน
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่น ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการด าเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

(1) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมอาหารแหง่อนาคตแบบครบวงจร และสรา้งเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy)

(2) ส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์

(3) ส่งเสรมิการวจิยั พฒันา และสรา้งนวตักรรมเพือ่ยกระดบัอุตสาหกรรมและบรกิาร ดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ์

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะใหม้ศีกัยภาพ และขดีความสามารถในการแข่งขนั

(4) ผลกัดนัการเปลีย่นผา่นอุตสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่ยานยนตส์มยัใหม ่และพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน

(5) เพิม่ผลติภาพภาคอุตสาหกรรมและบรกิารตลอดหว่งโซ่มลูค่า และพฒันาการจดัการฐานขอ้มลูอุตสาหกรรม

และการคาดการณ์เทคโนโลยใีนอนาคต

       2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:  

1) ผูป้ระกอบการ

2) บคุลากร รวมท ัง้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน

       2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : ท ัว่ประเทศ

 หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : กระทรวงอุตสาหกรรม 

1) ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน

2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

 หน่วยรบังบประมาณทีเ่กีย่วขอ้ง : 8 กระทรวง 1 รฐัวสิาหกิจ 14 หน่วยงาน

2,751,000 2,000,000 

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

1,106,848,800           903,077,200               



4. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ

ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 4.2 4.6

- ตวัชี้วดั : ผลติภาพการผลติของภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 2.2 2.2

(1) ผลสมัฤทธิ์ : การพฒันาอุตสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคตใหเ้ตบิโต

อย่างเขม้แขง็ เป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมและบรกิารในระดบัภูมภิาค

และระดบัโลก

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง

5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าต ิแผนปฏรูิปประเทศ และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็

ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

เป้าหมาย : เพิม่ผลติภาพการผลติของ

ประเทศ

ตวัชี้วดัเป้าหมาย :

1. ผลติภาพการผลติของปจัจยัการผลติ

ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 2.5 ต่อปี

2. ผลติภาพการผลติของปจัจยัแรงงาน

ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 2.5 ต่อปี

ยทุธศาสตรช์าต ิ

แผนพฒันาฯฉบบัที่ 12 

แผนแม่บทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าติ

และแผนปฏิรูป

ประเทศ

ยทุธศาสตร์

การจดัสรรงบประมาณ

เป้าหมายที่ 1 : 

ส่งเสริม

อตุสาหกรรม

อาหารแห่งอนาคต

แบบครบวงจร 

และสรา้งเศรษฐกจิ

ฐานชวีภาพ 

(Bio-economy)

เป้าหมายของ

แผนงาน

บูรณาการ

แผนแม่บทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าติ

ประเดน็ อตุสาหกรรมและบริการ

แห่งอนาคต

แผนปฏิรูปประเทศ

ดา้นเศรษฐกจิ

เป้าหมายที่ 2 : 

ส่งเสริมและ

พฒันา

อตุสาหกรรม

และบริการ

ทางการแพทย์

เป้าหมายที่ 3 : 

ส่งเสริมการวจิยั พฒันา 

และสรา้งนวตักรรม

เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม

และบริการ ดจิทิลั ขอ้มลู 

ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์

ระบบอตัโนมตั ิและ

อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ

ใหม้ศีกัยภาพและขดี

ความสามารถใน

การแขง่ขนั 

เป้าหมายที่ 4 :

ผลกัดนัการเปลีย่น

ผ่านอตุสาหกรรม

ยานยนตไ์ปสู่

ยานยนตส์มยัใหม่

และพฒันาขดี

ความสามารถ

ในการแขง่ขนัของ

อตุสาหกรรม

ระบบราง และ

อากาศยาน

เป้าหมายที่ 5 :

เพิม่ผลติภาพ

ภาคอตุสาหกรรมและ

บริการตลอดห่วงโซ่

มลูค่า และพฒันา

การจดัการฐานขอ้มลู

อตุสาหกรรม 

และการคาดการณ์

เทคโนโลยใีนอนาคต

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

ประเดน็ยุทธศาสตร ์การพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 903.0772  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ*     2.0000         ลา้นบาท 

หมายเหต ุ* เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : ส่งเสริมอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสรา้งเศรษฐกจิฐานชวีภาพ (Bio-economy) 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมชวีภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10 ต่อปี 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure)   

เพือ่การต่อยอดดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม การเพิม่ผลติภาพ 

และการสง่เสริมมาตรฐานที่ส  าคญัในอตุสาหกรรมชีวภาพและ

อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

ตวัช้ีวดั  

1. การใหบ้ริการทดสอบมาตรฐานคุณภาพในอตุสาหกรรม

อาหาร 1,125 รายการ 

2. นวตักรรมตน้แบบดา้นการวดัส  าหรบัผลติภณัฑอ์าหาร

3 รายการ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

โครงการยกระดบัมาตรฐานและการทดสอบ คุณภาพ 

เพื่อสนบัสนุนอตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคต  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

1. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ

รฐัวิสาหกจิ

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รวมงบประมาณรายจา่ย  54.1819 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  2.0000 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1) ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม

2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

แนวทางที่ 1.2 : พฒันา (Implementation) อุตสาหกรรมชีวภาพและ

อตุสาหกรรมแปรรูปอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมในการเพิม่มลูค่าวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี เพิม่ผลติภาพ 

พฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากร พรอ้มท ัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  

ตวัช้ีวดั  

1. ผูป้ระกอบการและบคุลากรในอตุสาหกรรมชีวภาพและอตุสาหกรรมแปรรูป

อาหารไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 605 คน

2.ผลติภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมชีวภาพและอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร

25 ผลติภณัฑ ์

3.สถานประกอบการในอตุสาหกรรมชวีภาพและอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารที่

เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันา 61 แห่ง

แนวทางที่ 2.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) เพือ่การต่อ

ยอดดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม การเพิม่ผลติภาพ และการสง่เสริม

มาตรฐานที่ส  าคญัในอตุสาหกรรมแพทยค์รบวงจร 

ตวัช้ีวดั  

1. มาตรฐานการวดัและผลติภณัฑท์างการแพทยท์ี่ไดร้บัการยอมรบั  3

มาตรฐาน

แนวทางที่ 2.2 : พฒันา (Implementation) อุตสาหกรรมการแพทย์

ครบวงจรตลอดหว่งโซ่คุณค่า โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในการเพิม่มลูค่าวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี  

เพิม่ผลติภาพ พฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากร  

พรอ้มท ัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  

ตวัช้ีวดั 

1. ผลติภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมการแพทย ์30 ผลติภณัฑ ์

2. ผูป้ระกอบการและบคุลากรในอตุสาหกรรมการแพทยไ์ดร้บัการ

พฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะ 60 คน

3. สถานประกอบการในอตุสาหกรรมการแพทยท์ี่เขา้ร่วมโครงการ

ไดร้บัการพฒันา 23 แห่ง

เป้าหมายที่ 2 : ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย ์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยเ์พิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 5 ต่อปี 

โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมชีวภาพ 

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

2. ส  านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย

3. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพฒันานกัรบ

อตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม่ (Food Warrior)

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ

2. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ  

3. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวงอตุสาหกรรม

1. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

รวมงบประมาณรายจา่ย 143.8138 ลา้นบาท 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคุณภาพและการตรวจสอบ

ทางการแพทย ์ 

 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ

2. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ

รวมงบประมาณรายจา่ย 15.9254 ลา้นบาท 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการสรา้ง 

ความเช่ือมโยงดา้นการตลาดใหผ้ลติภณัฑแ์ละเครือ่งมือแพทยข์องไทย  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

2. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

รวมงบประมาณรายจา่ย 50.1995 ลา้นบาท 
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แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

      งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ         903.0772 ลา้นบาท 

      เงนินอกงบประมาณ             2.0000         ลา้นบาท 

หมายเหต ุ* เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 3 : ส่งเสริมการวจิยั พฒันา และสรา้งนวตักรรมเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมและบริการดจิทิลั 

ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะใหม้ศีกัยภาพและ 

ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบริการดจิทิลั ขอ้มลู  AI เฉลีย่รอ้ยละ 5 ต่อปี 

 

แนวทางที่ 3.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Infrastructure) เพือ่การต่อยอดดา้น

เทคโนโลยแีละนวตักรรม การเพิม่ผลติภาพ 

และการสง่เสริมมาตรฐานที่ส  าคญัใน

อตุสาหกรรมดจิทิลั หุ่นยนต ์และ

อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ 

ตวัช้ีวดั 

1. ศูนยว์เิคราะหท์ดสอบผลติภณัฑด์จิทิลั     

1 ศูนย ์

2. โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลย ี

นวตักรรมดจิทิลั และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ 

2 รายการ 

 

 
 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อ

รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรม

ดิจทิลั ขอ้มูล และปญัญาประดิษฐ ์ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจยัและนวตักรรม 

1. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ  

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  

1. ส  านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 67.5498 ลา้นบาท 

 

 

แนวทางที่ 3.2 : พฒันา (Implementation) อุตสาหกรรม

หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ และอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

อจัฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมในการเพิม่มลูค่าวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี 

เพิม่ผลติภาพ พฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากร พรอ้มท ัง้

สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  

ตวัช้ีวดั 

1. ผูป้ระกอบการและบคุลากรในอตุสาหกรรมและบริการ

ดจิทิลั หุ่นยนต ์และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ ไดร้บัการพฒันา

องคค์วามรูแ้ละทกัษะในการท างาน 1,550 คน 

2. ผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยตีน้แบบในอตุสาหกรรมและ

บริการดจิทิลั หุน่ยนต ์และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ 88 

ผลติภณัฑ ์

3. ผูป้ระกอบการ หรือเกษตรกร มกีารประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

ดจิทิลั 1,600 ราย 

 

 
 

แนวทางที่ 4.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Infrastructure) เพือ่การต่อยอดดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม การเพิม่ผลติภาพ และ 

การสง่เสริมมาตรฐานที่ส  าคญัในอตุสาหกรรม 

ยานยนตส์มยัใหม ่

ตวัช้ีวดั 

1. สนามทดสอบยานยนต ์2 สนาม 

2. มาตรฐานการวดัในอตุสาหกรรมยานยนต ์        

2 รายการ 

 

 
 

แนวทางที่ 4.2 : พฒันา (Implementation) 

อตุสาหกรรมอากาศยานและอตุสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าอจัฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการ

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการเพิม่

มลูค่าวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี เพิม่ผลติภาพ 

พฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากร พรอ้มท ัง้สรา้ง

โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  

ตวัช้ีวดั 

1. ผลติภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหมแ่ละชิ้นสว่นอากาศยาน 3 ผลติภณัฑ ์

2. บุคลากรในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหมแ่ละ

ชิ้นสว่นอากาศยานไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละ

ทกัษะในการท างาน 660 คน 

3. สถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บั 

การพฒันา 8 แห่ง 

 

โครงการยกระดบัและพฒันาบุคลากรดา้นดิจทิลั ขอ้มูล 

และปญัญาประดิษฐ ์ 

ส านกันายกรฐัมนตร ี 

1. สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

โครงการสง่เสรมิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจทิลั ขอ้มูล 

และปญัญาประดิษฐ ์ 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  

1. ส  านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิทิลั  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1 กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม  

2. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 103.9068 ลา้นบาท 

 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

เพื่อรองรบัอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจยัและนวตักรรม   

1. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ  

กระทรวงอตุสาหกรรม 

 1. ส  านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม  

2. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 359.7534 ลา้นบาท 

  

 

โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม 

ยานยนตส์มยัใหม่  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

2. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม   

   โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพอตุสาหกรรม

ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง  

ส านกันายกรฐัมนตร ี

1. สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 23.3715 ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

โครงการ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

1) ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

 

เป้าหมายที่ 4 : ผลกัดนัการเปลีย่นผ่านอตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่ยานยนตส์มยัใหม ่และพฒันาขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานทีเ่ขา้ซ่อมในภาคพื้นเอเชยีแปซฟิิกรอ้ยละ 1 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนผูป้ระกอบการผลติชิ้นส่วนอากาศยานระดบั Tier 4 

 

เป้าหมายที่ 5 : เพิม่ผลติภาพภาคอตุสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพฒันาการจดัการ

ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม และคาดการณ์เทคโนโลยใีนอนาคต 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสามารถดา้นประสทิธิภาพแรงงาน โดย WEF อยู่ในอนัดบัที ่60 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นดจิทิลั ดา้นความพรอ้มในอนาคต โดย IMD อยู่ในอนัดบั

ที ่45 

 

แนวทางที่ 5.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Infrastructure) ของระบบนิเวศอตุสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต 

ตวัช้ีวดั 

1. ระบบฐานขอ้มลูและแผนที่น าทางส  าหรบัการ

พฒันาอตุสาหกรรมและบริการอนาคต 3 รายการ/

ระบบ 

 
 

แนวทางที่ 5.2 : ยกระดบั (Implementation) 

สถานประกอบการ ผูป้ระกอบการ และบุคลากร   

ในระบบนิเวศอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม    

การบริหารจดัการ การเพิม่ผลติภาพ และการสรา้ง

โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  

ตวัช้ีวดั 

1. ระบบเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและธุรกิจตน้แบบ

ส าหรบัการพฒันาระบบนิเวศอตุสาหกรรม 1 ธุรกิจ                                                                                                

2. ผูป้ระกอบการและบุคลากรไดร้บัการพฒันา 

องคค์วามรูแ้ละทกัษะในการประกอบการและการ

ท างาน 18,720 คน   

3. สถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการ

พฒันา 20 แห่ง    

 
 

โครงการพฒันาฐานขอ้มูล  

และการคาดการณ์เทคโนโลย ี

ส าหรบัอตุสาหกรรมอนาคต  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 14.2949 ลา้นบาท 

 

     โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันาก าลงัคนเพื่อสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม   

ส านกันายกรฐัมนตรี   

1. สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

1. องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์าร

มหาชน) 

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. ส  านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้   

กระทรวงแรงงาน  

1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. ส  านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงอตุสาหกรรม  

1. ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

รวมงบประมาณรายจา่ย 70.0802  ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม จ านวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 1,106.8488 3.7025        405.4735      283.9214      209.9798      903.0772        203.7716-  -18.41

ส านกันายกรฐัมนตรี 48.8680 - -  9.6030 - 9.6030 39.2650-  -80.35

1. สถาบนัคุณวฒุวิิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 48.8680 - -  9.6030 - 9.6030 39.2650-  -80.35

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 13.6960          -             -               -              -               -  13.6960-    -100.00

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

และการสรา้งความเชื่อมโยงดา้นการตลาดใหผ้ลติภณัฑ์

และเครื่องมอืแพทยข์องไทย

13.6960          -             -               -              -               -  13.6960-    -100.00

โครงการ : โครงการยกระดบัและพฒันาบคุลากรดา้นดจิทิลั 

ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

13.6960          -             -               6.8040         -              6.8040           6.8920-  -50.32

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพอุตสาหกรรม

ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง

7.7800           -             -               1.4640         -              1.4640           6.3160-  -81.18

โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันาก าลงัคน

เพือ่สรา้งความสามารถในการแข่งขนัภาคอุตสาหกรรม

-  -              -              1.3350         -              1.3350           1.3350         100.00    

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 167.9413 3.7025 11.5000 131.7900 - 146.9925 20.9488-  -12.47

1. กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 9.5747 3.7025 11.5000 - -  15.2025 5.6278          58.78      

โครงการ : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการพฒันานกัรบอุตสาหกรรม

อาหารพนัธุใ์หม ่(Food Warrior)

9.5747           2.6932        6.0000         -              -               8.6932           0.8815-  -9.21

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์

-  1.0093        5.5000         -              -               6.5093           6.5093         100.00    

2. สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ 23.8721 - -  38.9610 - 38.9610 15.0889        63.21      

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพและความปลอดภยั

ของอาหารดว้ยระบบมาตรวทิยา เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค

และสนบัสนุนการส่งออก

10.6631          -             -               -              -               -  10.6631-    -100.00

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานและการทดสอบ

คุณภาพเพือ่สนบัสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

-  -              -              2.7729         -              2.7729           2.7729         100.00    

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบั

อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

2.9369           -             -               10.5887       -              10.5887          7.6518         260.54    

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์

10.2721          -             -               9.4161         -              9.4161           0.8560-  -8.33

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบั

การขยายตวัของอุตสาหกรรมดจิทิลั ขอ้มลู 

และปญัญาประดษิฐ์

-  -              -              16.1833       -              16.1833          16.1833        100.00    

3. ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ 108.0000 - -  75.3690 - 75.3690 32.6310-  -30.21

โครงการ : โครงการประยุกตใ์ชง้านดา้นหุ่นยนต์

และระบบอตัโนมตัขิ ัน้สูง

25.0000          -             -               -              -               -  25.0000-    -100.00

โครงการ : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการพฒันานกัรบอุตสาหกรรม

อาหารพนัธุใ์หม ่(Food Warrior)

83.0000          -             -               75.3690       -              75.3690          7.6310-  -9.19

4. ส านกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั

และนวตักรรมแหง่ชาติ

23.3973 - -  - -  - 23.3973-    -100.00

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis)

23.3973          -             -               -              -               -  23.3973-    -100.00

 หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563
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5. สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์หง่ชาติ (องคก์ารมหาชน) -              -           -            17.4600    -            17.4600      17.4600        100.00     

โครงการ : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการพฒันานกัรบอุตสาหกรรม

อาหารพนัธุใ์หม ่(Food Warrior)

-                  -              -               17.4600       -               17.4600          17.4600        100.00    

6. สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 3.0972        -           -            -            -            -              3.0972-          -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ดา้นอาหารและการเกษตรดว้ยเทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน

3.0972           -              -               -               -               -                  3.0972-         -100.00

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 15.1596      -           -            82.6294    -            82.6294      67.4698        445.06     

1. ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 15.1596      -           -            82.6294    -            82.6294      67.4698        445.06     

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบั

การขยายตวัของอุตสาหกรรมดจิทิลั ขอ้มลู 

และปญัญาประดษิฐ์

7.4000           -              -               46.4322       -               46.4322          39.0322        527.46    

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

 ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

7.7596           -              -               36.1972       -               36.1972          28.4376        366.48    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม -              -           -            2.1825     -            2.1825        2.1825          100.00     

1. องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) -              -           -            2.1825     -            2.1825        2.1825          100.00     

โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันาก าลงัคน

เพือ่สรา้งความสามารถในการแข่งขนัภาคอุตสาหกรรม

-                  -              -               2.1825         -               2.1825           2.1825         100.00    

กระทรวงพาณิชย์ 21.4289      -           -            -            3.5075     3.5075        17.9214-        -83.63

1. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 1.4932        -           -            -            -            -              1.4932-          -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมเกมไทย

1.4932           -              -               -               -               -                  1.4932-         -100.00

2. ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ 19.9357      -           -            -            3.5075     3.5075        16.4282-        -82.41

โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันาก าลงัคน

เพือ่สรา้งความสามารถในการแข่งขนัภาคอุตสาหกรรม

19.9357          -              -               -               3.5075         3.5075           16.4282-        -82.41

กระทรวงแรงงาน 78.0828      -           -            -            28.3477    28.3477      49.7351-        -63.70

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 78.0828      -           -            -            28.3477    28.3477      49.7351-        -63.70

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดบั

สากลรองรบัอุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต

8.0000           -              -               -               -               -                  8.0000-         -100.00

โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันาก าลงัคน

เพือ่สรา้งความสามารถในการแข่งขนัภาคอุตสาหกรรม

70.0828          -              -               -               28.3477       28.3477          41.7351-        -59.55

กระทรวงศึกษาธิการ 50.7288      -           -            -            29.3164    29.3164      21.4124-        -42.21

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 50.7288      -           -            -            29.3164    29.3164      21.4124-        -42.21

โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันาก าลงัคน

เพือ่สรา้งความสามารถในการแข่งขนัภาคอุตสาหกรรม

50.7288          -              -               -               29.3164       29.3164          21.4124-        -42.21

กระทรวงอตุสาหกรรม 723.6394     -           342.8245   57.4565    148.8082   549.0892     174.5502-       -24.12

1. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 160.3300     -           -            -            116.4907   116.4907     43.8393-        -27.34

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ -                  -              -               -               8.2450         8.2450           8.2450         100.00    

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

และการสรา้งความเชื่อมโยงดา้นการตลาดใหผ้ลติภณัฑ์

และเครื่องมอืแพทยข์องไทย

48.5000          -              -               -               39.6628       39.6628          8.8372-         -18.22

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

 ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

101.2000        -              -               -               53.3817       53.3817          47.8183-        -47.25

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหม่

10.6300          -              -               -               15.2012       15.2012          4.5712         43.00      
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2. ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 9.4500        -           -            -            6.7481     6.7481        2.7019-          -28.59

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 9.4500           -              -               -               6.7481         6.7481           2.7019-         -28.59

3. ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 432.8617     -           336.5296   -            7.7593     344.2889     88.5728-        -20.46

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า

ในประเทศไทยและศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ

169.1000        -              -               -               -               -                  169.1000-       -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบั

อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

263.7617        -              336.5296      -               7.7593         344.2889        80.5272        30.53      

4. ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 120.9977     -           6.2949     57.4565    17.8101    81.5615      39.4362-        -32.59

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ -                  -              -               20.0200       -               20.0200          20.0200        100.00    

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

และการสรา้งความเชื่อมโยงดา้นการตลาดใหผ้ลติภณัฑ์

และเครื่องมอืแพทยข์องไทย

-                  -              -               10.5367       -               10.5367          10.5367        100.00    

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบั

อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

9.1680           -              -               -               4.8758         4.8758           4.2922-         -46.82

โครงการ : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการพฒันานกัรบอุตสาหกรรม

อาหารพนัธุใ์หม ่(Food Warrior)

-                  -              -               7.2785         -               7.2785           7.2785         100.00    

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบั

การขยายตวัของอุตสาหกรรมดจิทิลั ขอ้มลู 

และปญัญาประดษิฐ์

4.1797           -              -               -               4.9343         4.9343           0.7546         18.05      

โครงการ : โครงการยกระดบัและพฒันาบคุลากรดา้นดจิทิลั 

ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

-                  -              -               3.8755         -               3.8755           3.8755         100.00    

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

 ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

-                  -              -               3.6484         -               3.6484           3.6484         100.00    

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหม่

-                  -              -               3.3691         -               3.3691           3.3691         100.00    

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพอุตสาหกรรม

ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง

-                  -              -               3.3372         -               3.3372           3.3372         100.00    

โครงการ : โครงการพฒันาฐานขอ้มลู และการคาดการณ์

เทคโนโลยสี าหรบัอุตสาหกรรมอนาคต

22.5944          -              6.2949         -               8.0000         14.2949          8.2995-         -36.73

โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันาก าลงัคน

เพือ่สรา้งความสามารถในการแข่งขนัภาคอุตสาหกรรม

85.0556          -              -               5.3911         -               5.3911           79.6645-        -93.66

รฐัวิสาหกจิ 1.0000        -           51.1490    0.2600     -            51.4090      50.4090        5,040.90   

1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 1.0000        -           51.1490    0.2600     -            51.4090      50.4090        5,040.90   

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานและการทดสอบ

คุณภาพเพือ่สนบัสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

1.0000           -              51.1490       0.2600         -               51.4090          50.4090        5,040.90  
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น         1,106.8488           903.0772 203.7716-        -18.41

เป้าหมายที่ 1 : สง่เสรมิอตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคต

แบบครบวงจร และสรา้งเศรษฐกจิฐานชีวภาพ 

(Bio-economy)

          153.8783           197.9957          44.1174 28.67     

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมชีวภาพ

เพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 10 ต่อปี

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Infrastructure) เพื่อการตอ่ยอดดา้นเทคโนโลยีและ

นวตักรรม การเพิ่มผลติภาพ และการสง่เสรมิมาตรฐาน

ที่ส าคญัในอตุสาหกรรมชีวภาพและอตุสาหกรรม

แปรรูปอาหาร

           14.7603            54.1819          39.4216 267.08    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : การใหบ้ริการทดสอบมาตรฐานคุณภาพ

ในอตุสาหกรรมอาหาร 1,125 รายการ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : นวตักรรมตน้แบบดา้นการวดั

ส าหรบัผลติภณัฑอ์าหาร 3 รายการ

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

           13.7603             2.7729 -        10.9874 -79.85

1.1 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ            10.6631             2.7729 -          7.8902 -74.00

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัคุณภาพและ

ความปลอดภยัของอาหารดว้ยระบบมาตรวทิยา 

เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคและสนบัสนุนการส่งออก

           10.6631                  -   -        10.6631 -100.00

กจิกรรม ยกระดบัคุณภาพและความปลอดภยั

ของอาหารดว้ยระบบมาตรวทิยาเพือ่คุม้ครอง

ผูบ้รโิภคและสนบัสนุนการส่งออก

           10.6631                  -   -        10.6631 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนขดีความสามารถ

ทางการวดัดา้นอาหารที่ไดร้บัการพฒันาใหม่

รายการวดั 24            -                   -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนวสัดุอา้งองิที่ไดร้บัการ

พฒันาเพือ่สนบัสนุนการตรวจวดัทางดา้นอาหาร

รายาการวดั 6            -                   -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนขดีความสามารถ

ทางการวดัที่ไดร้บัการขยายพสิยัส าหรบั

อตุสาหกรรมการผลติอาหาร

รายการวดั 2            -                   -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนบทความที่ตีพมิพ์

และเผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

ที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัทางดา้นอาหาร

บทความ/เรื่อง 1            -                   -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนโครงการเปรียบเทยีบ

ผลการวดัหรือโปรแกรมทดสอบความช านาญ

ในประเทศที่หอ้งปฏบิตัิการวเิคราะหแ์ละทดสอบ

ทางอาหารสามารถเขา้ร่วม

โครงการ/

กจิกรรม

1            -                   -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนนวตักรรมเครื่องมอืวดั

ส าหรบัอตุสาหกรรมการผลติอาหาร

นวตักรรม 1            -                   -  -          

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน

และการทดสอบคุณภาพเพือ่สนบัสนุน

อตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคต

                 -               2.7729            2.7729 100.00   

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการผลติอาหาร

แปรรูปและขา้วหอมมะลไิทยใหป้ลอดภยั

ดว้ยมาตรวทิยา

                 -               2.7729            2.7729 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนนวตักรรมตน้แบบการวดั รายการ  - 3                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนวสัดุอา้งองิรบัรอง

ขา้วหอมมะลิ

รายการ  - 1                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการ

น านวตักรรมไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย์

ราย  - 2                 -  -          

1.2 สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน)             3.0972                  -   -          3.0972 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศูนยว์จิยั

เพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตร

ดว้ยเทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน

            3.0972                  -   -          3.0972 -100.00

กจิกรรม การพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่

ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตรดว้ย

เทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน

            3.0972                  -   -          3.0972 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนโครงการที่เขา้มาใช ้

ประโยชนใ์นศูนยว์จิยัดา้นอาหารและการเกษตร

โครงการ 40  -                 -  -          

2. รฐัวสิาหกจิ             1.0000            51.4090          50.4090 5,040.90 

2.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ประเทศไทย

            1.0000            51.4090          50.4090 5,040.90 

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน

และการทดสอบคุณภาพเพือ่สนบัสนุน

อตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคต

            1.0000            51.4090          50.4090 5,040.90 

กจิกรรม การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมอาหาร

ดว้ยนวตักรรมเทคโนโลยจีลุนิทรยีโ์พรไบโอตกิ

                 -              26.3237          26.3237 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการที่ใช ้

โครงสรา้งพื้นฐานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมดา้นอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ

จากเชื้อจลุนิทรีย ์

โพรไบโอติก

ราย  - 3                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความร่วมมอืดา้นวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีนวตักรรมกบัผูป้ระกอบการเพือ่ใช ้

เทคโนโลยพีฒันาผลติภณัฑน์วตักรรมอาหาร

ชวีภาพแห่งอนาคต

เรื่อง  - 3                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเรื่องของวธิทีดสอบใหม่

ที่ไดร้บัการพฒันาจนไดม้าตรฐาน

รอ้ยละ  - 100                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะเวลาการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงานประจ าปี

รอ้ยละ  - 85                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม

และนวตักรรมอาหารปลอดภยั

            1.0000            25.0853          24.0853 2,408.53 

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผลติภณัฑใ์หม่ที่ไดร้บั

การพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน

ผลติภณัฑ์ 5 6                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนรายการทดสอบที่

ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาหาร

รายการ 750 1,125                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของวธิทีดสอบใหม่

ที่ไดร้บัการพฒันาจนไดม้าตรฐาน

รอ้ยละ 100 100                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะเวลาการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงานประจ าปี

รอ้ยละ 85 85                 -  -          

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2 : พฒันา

(Implementation) อตุสาหกรรมชีวภาพและ

อตุสาหกรรมแปรรูปอาหารตลอดหว่งโซ่คณุคา่

โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพิ่ม

มูลคา่วตัถดิุบ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี เพิ่มผลติภาพ พฒันา

ผูป้ระกอบการและบคุลากร พรอ้มท ัง้สรา้งโอกาส

ทางการตลาดใหม่ๆ

          139.1180           143.8138            4.6958 3.38       

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการและบุคลากรในอตุสาหกรรม

ชีวภาพและอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพ 605 คน

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผลติภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมชีวภาพ

และอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 25 ผลติภณัฑ ์

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สถานประกอบการในอตุสาหกรรมชีวภาพและ

อตุสาหกรรมแปรรูปอาหารที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันา 

61 แห่ง

1. ส านกันายกรฐัมนตรี            13.6960                  -   -        13.6960 -100.00

1.1 สถาบนัคุณวุฒิวชิาชพี (องคก์ารมหาชน)            13.6960                  -   -        13.6960 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมชวีภาพ

           13.6960                  -   -        13.6960 -100.00

กจิกรรม พฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัอตุสาหกรรมชวีภาพ

           13.6960                  -   -        13.6960 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : บุคลากรในอตุสาหกรรม

ชวีภาพไดร้บัการฝึกอบรมและประเมนิสมรรถนะ

บุคคลตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี

คน 1,000  -                 -  -          

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

          115.9720           101.5222 -        14.4498 -12.46

2.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร             9.5747             8.6932 -          0.8815 -9.21

โครงการที ่1 : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการพฒันานกัรบ

อตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม ่(Food Warrior)

            9.5747             8.6932 -          0.8815 -9.21
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม พฒันาคุณภาพผลติภณัฑใ์หแ้ก่

ผูป้ระกอบการดา้นอตุสาหกรรมอาหาร

            9.5747             8.6932 -          0.8815 -9.21

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการที่มาใช ้

ประโยชนใ์นเขตนวตักรรม

ราย  - 10                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการ

ในอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตไดร้บัการพฒันา

ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ราย 10  -                 -  -          

2.2 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาติ

           83.0000            75.3690 -          7.6310 -9.19

โครงการที ่1 : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการพฒันานกัรบ

อตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม ่(Food Warrior)

           83.0000            75.3690 -          7.6310 -9.19

กจิกรรม เมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการบูรณาการความ

ร่วมมอืหน่วยงานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมอาหารของไทย

           83.0000            75.3690 -          7.6310 -9.19

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละผลติภาพที่เพิม่ขึ้น

ของผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการเสริมสรา้ง

ในการพฒันานวตักรรมอาหาร

รอ้ยละ  - 10                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการที่ไดร้บั

การเสริมสรา้งความสามารถในการด าเนินธุรกจิ

นวตักรรม ไม่นอ้ยกวา่

ราย 195 400                 -  -          

2.3 ส านกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ

           23.3973                  -   -        23.3973 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการ

เมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis)

           23.3973                  -   -        23.3973 -100.00

กจิกรรม การส่งเสรมิการลงทนุวจิยัพฒันา

เทคโนโลยแีละนวตักรรมของภาคเอกชน

ดา้นอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถ

ทางการแขง่ขนัและพฒันาระบบเศรษฐกจิ

ของประเทศ

           23.3973                  -   -        23.3973 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการ

นวตักรรมอาหารมกีารลงทุนในการวจิยัพฒันา

และนวตักรรมในเมอืงนวตักรรมอาหาร

ราย 9  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละผลติภาพที่เพิม่ขึ้น

ของผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการเสริมสรา้ง

ในการพฒันานวตักรรมอาหาร

รอ้ยละ 6  -                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.4 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน)

                 -              17.4600          17.4600 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการพฒันานกัรบ

อตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม ่(Food Warrior)

                 -              17.4600          17.4600 100.00   

กจิกรรม การตรวจพสูิจนอ์ตัลกัษณ์อาหาร

และการปลอมปน ระยะที ่1

                 -              17.4600          17.4600 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : หอ้งปฏบิตัิการ/การบริการ

ที่สนบัสนุนภาคอตุสาหกรรม

แห่ง  - 1                 -  -          

3. กระทรวงอตุสาหกรรม             9.4500            42.2916          32.8416 347.53   

3.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  -               8.2450            8.2450 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมชวีภาพ

                 -               8.2450            8.2450 100.00   

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมชวีภาพ                  -               8.2450            8.2450 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนวสิาหกจิและผูร้บับริการ

ที่ไดร้บัการพฒันา

กจิการ/คน/กลุม่  - 8/45/2                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนตน้แบบ

ที่ไดร้บัการพฒันา

ตน้แบบ  - 2                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : วสิาหกจิไดร้บัการพฒันา

ใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

รอ้ยละ  - 70                 -  -          

3.2 ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย             9.4500             6.7481 -          2.7019 -28.59

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมชวีภาพ

            9.4500             6.7481 -          2.7019 -28.59

กจิกรรม การพฒันาและส่งเสรมิ

อตุสาหกรรมชวีภาพ

            9.4500             6.7481 -          2.7019 -28.59

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาผลติภณัฑช์วีภาพ

สู่การผลติในเชงิอตุสาหกรรม

ผลติภณัฑ์ 10 7                 -  -          

3.3 ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม                  -              27.2985          27.2985 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมชวีภาพ

                 -              20.0200          20.0200 100.00   

กจิกรรม ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ในการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์เพิม่ผลติภาพ 

พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร

ในอตุสาหกรรมชวีภาพ

                 -              20.0200          20.0200 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑต์น้แบบ

ในอตุสาหกรรมชวีภาพ

ผลติภณัฑ์  - 16                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการที่เขา้ร่วม

โครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น

แห่ง  - 14                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : แรงงานที่เขา้ร่วมโครงการ

มผีลติภาพแรงงานเพิม่ขึ้น

คน  - 150                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการพฒันานกัรบ

อตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม ่(Food Warrior)

                 -               7.2785            7.2785 100.00   

กจิกรรม ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ในการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์เพิม่ผลติภาพ 

และพฒันานกัรบอตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม ่

(Food Warrior)

                 -               7.2785            7.2785 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการที่เขา้ร่วม

โครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น

แห่ง  - 39                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : สง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรม

และบรกิารทางการแพทย์

           72.4681            66.1249 -          6.3432 -8.75

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบริการ

ทางการแพทยเ์พิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 5 ต่อปี

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Infrastructure) เพื่อการตอ่ยอดดา้นเทคโนโลยีและ

นวตักรรม การเพิ่มผลติภาพ และการสง่เสรมิมาตรฐานที่

ส าคญัในอตุสาหกรรมแพทยค์รบวงจร

           10.2721            15.9254            5.6533 55.04     

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มาตรฐานการวดัและผลติภณัฑท์างการแพทย์

ที่ไดร้บัการยอมรบั 3 มาตรฐาน

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

           10.2721            15.9254            5.6533 55.04     

1.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                  -               6.5093            6.5093 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์

                 -               6.5093            6.5093 100.00   

กจิกรรม พฒันาหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบ

มาตรฐานและรบัรองคุณภาพของวสัดุอปุกรณ์

ทางการแพทย์

                 -               6.5093            6.5093 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนหน่วยตรวจสอบและ

รบัรองไดร้บัการเสริมสรา้งความสามารถ

ราย  - 10                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกณฑก์ าหนดและมาตรฐาน

ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการพฒันา

ฉบบั  - 1                 -  -          

1.2 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ            10.2721             9.4161 -          0.8560 -8.33

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์

           10.2721             9.4161 -          0.8560 -8.33

กจิกรรม สรา้งศกัยภาพการแขง่ขนั

อตุสาหกรรมทางการแพทย ์Medical Hub ใน

ระดบัภูมภิาคดว้ยมาตรฐานสากล

           10.2721             9.4161 -          0.8560 -8.33

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนสถานประกอบการ

ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขที่เขา้ถงึมาตรฐาน

เครื่องมอืทางการแพทย์

สถาน

ประกอบการ

5  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนมาตรฐาน

เครื่องมอืแพทยท์ี่ไดร้บัการพฒันาใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานสากล

มาตรฐาน 1  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนวสัดุอา้งองิส าหรบัใช ้

ยนืยนัความถกูตอ้งของเครื่องมอืวดัทางการแพทย์

รายการ 1  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนมาตรฐานการวดัเพือ่ใช ้

ยนืยนัความถกูตอ้งเครื่องมอืวดัทางการแพทย์

รายการ 3  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนหลกัสูตรในการพฒันา

ทกัษะองคค์วามรูใ้หก้บับุคลากรดา้นการแพทย์

และสาธารณสุข

หลกัสูตร 1  -                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนบุคลากรทางการแพทย์

ที่ไดร้บัการพฒันา

คน 450  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนมาตรฐานการวดั

ทางการแพทย์

มาตรฐาน  - 2                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเครื่องมอืและวสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ี่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

รายการ 200,100 200,000                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี่

ไดร้บัการถา่ยทอดมาตรฐานอา้งองิ

ศูนย์  - 4                 -  -          

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.2 : พฒันา 

(Implementation) อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

ตลอดหว่งโซ่คณุคา่ โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและ

นวตักรรมในการเพิ่มมูลคา่วตัถดิุบ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี 

เพิ่มผลติภาพ พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร พรอ้ม

ท ัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

           62.1960            50.1995 -        11.9965 -19.29

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลติภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมการแพทย ์

30 ผลติภณัฑ ์

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูป้ระกอบการและบุคลากรในอตุสาหกรรม

การแพทยไ์ดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะ 60 คน

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สถานประกอบการในอตุสาหกรรมการแพทย์

ที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันา 23 แห่ง

1. ส านกันายกรฐัมนตรี            13.6960                  -   -        13.6960 -100.00

1.1 สถาบนัคุณวุฒิวชิาชพี (องคก์ารมหาชน)            13.6960                  -   -        13.6960 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัและการสรา้งความเชื่อมโยง

ดา้นการตลาดใหผ้ลติภณัฑแ์ละเครื่องมอืแพทย์

ของไทย

           13.6960                  -   -        13.6960 -100.00

กจิกรรม พฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัอตุสาหกรรม

แพทยค์รบวงจร

           13.6960                  -   -        13.6960 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : บุคลากรในอตุสาหกรรมแพทย์

ครบวงจรไดร้บัการฝึกอบรมและประเมนิ

สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพี

และคุณวุฒวิชิาชพี

คน 1,000  -                 -  -          

2. กระทรวงอตุสาหกรรม            48.5000            50.1995            1.6995 3.50      

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม            48.5000            39.6628 -          8.8372 -18.22

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัและการสรา้งความเชื่อมโยง

ดา้นการตลาดใหผ้ลติภณัฑแ์ละเครื่องมอืแพทย์

ของไทย

           48.5000            39.6628 -          8.8372 -18.22

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยง

อตุสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์

           48.5000            39.6628 -          8.8372 -18.22
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนวสิาหกจิและผูร้บับริการ

ที่ไดร้บัการพฒันา

กจิการ/คน/กลุม่ -/-/2 10/60/5                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนตน้แบบ

ที่ไดร้บัการพฒันา

ตน้แบบ 25 20                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : วสิาหกจิไดร้บัการพฒันา

ใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70 70                 -  -          

2.2 ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม                  -              10.5367          10.5367 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัและการสรา้งความเชื่อมโยง

ดา้นการตลาดใหผ้ลติภณัฑแ์ละเครื่องมอืแพทย์

ของไทย

                 -              10.5367          10.5367 100.00   

กจิกรรม ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ในการเพิม่มลูค่าวตัถดุบิ ผลติภณัฑ ์เพิม่ผลติ

ภาพ และพฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร

ในอตุสาหกรรมการแพทย์

                 -              10.5367          10.5367 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการที่เขา้ร่วม

โครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น

แห่ง  - 13                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑต์น้แบบใน

อตุสาหกรรมการแพทย์

ผลติภณัฑ์  - 10                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 3 : สง่เสรมิการวิจยั พฒันา และสรา้งนวตักรรม

เพื่อยกระดบัอตุสาหกรรมและบรกิารดิจทิลั ขอ้มูล 

ปญัญาประดิษฐ ์หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกส ์

อจัฉรยิะใหมี้ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั

          160.7285           171.4566          10.7281 6.67       

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบริการดิจทิลั

ขอ้มูล AI เฉลี่ยรอ้ยละ 5 ต่อปี

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Infrastructure) เพื่อการตอ่ยอดดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม การเพิ่มผลติภาพ และการสง่เสรมิ

มาตรฐานที่ส าคญัในอตุสาหกรรมดิจทิลั หุน่ยนต ์

และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ

           11.5797            67.5498          55.9701 483.35    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ศูนยวิ์เคราะหท์ดสอบผลติภณัฑดิ์จทิลั 1 ศูนย์

ตวัช้ีวดัที่ 2 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม

ดิจทิลั และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ 2 รายการ

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

                 -              16.1833          16.1833 100.00   

1.1 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ                  -              16.1833          16.1833 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมดจิทิลั 

ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

                 -              16.1833          16.1833 100.00   

กจิกรรม พฒันางานบรกิารตรวจสอบ

สมรรถนะหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม ระบบอตัโนมตั ิ

และนวตักรรมเพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมไทย

                 -              16.1833          16.1833 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนนวตักรรมการวดั

ชิ้นส่วนหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ

นวตักรรม  - 1                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนการใหบ้ริการวเิคราะห์

และทดสอบสมรรถนะของหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม

ใหก้บัผูป้ระกอบการไทย

ครัง้  - 1                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการไดร้บั

การถา่ยทอดเทคโนโลยี

ราย  - 10                 -  -          

2. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม             7.4000            46.4322          39.0322 527.46   

2.1 ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั             7.4000            46.4322          39.0322 527.46   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมดจิทิลั 

ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

            7.4000            46.4322          39.0322 527.46   

กจิกรรม พฒันามาตรฐานผลติภณัฑ/์บรกิาร

ดจิทิลั เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม 

(Digital Standard)

            7.4000            41.1266          33.7266 455.76   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนศูนยว์เิคราะหท์ดสอบ

ผลติภณัฑด์จิทิลัรองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

(S-curve)

ศูนย์  - 1                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิการพฒันามาตรฐาน

ผลติภณัฑแ์ละบริการดจิทิลัดา้น Software 

ร่วมกบัภาคเอกชน

มาตรฐาน 1  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : มกีารรบัรองมาตรฐาน

ผลติภณัฑแ์ละบริการดจิทิลัดา้น Software

ราย 20  -                 -  -          

กจิกรรม  มหาวทิยาลยัไอโอท ี(IoT Academy)                  -               5.3056            5.3056 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : ยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐาน

ทางการศึกษาตอบโจทยน์กัลงทุนและเอกชน

ในอตุสาหกรรม IoT

สถาบนั  - 1                 -  -          

3. กระทรวงอตุสาหกรรม             4.1797             4.9343            0.7546 18.05     

3.1 ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม             4.1797             4.9343            0.7546 18.05     

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมดจิทิลั 

ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

            4.1797             4.9343            0.7546 18.05     

กจิกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้น

การทดสอบมาตรฐานและการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมในอตุสาหกรรมดจิทิลั

  หุน่ยนต ์และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ

            4.1797             4.9343            0.7546 18.05     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑใ์หม่หรือบริการใหม่

ดา้นดจิทิลั ขอ้มูล ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนตร์ะบบ

อตัโนมตัิ และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ ที่มี

มูลค่าเพิม่และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่ยกระดบัผลติภาพการผลติ

รายการ 1  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นขอ้มูล

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรม

ระบบ  - 1                 -  -          

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.2 : พฒันา 

(Implementation) อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ

อตัโนมตัแิละอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะตลอด

หว่งโซ่คณุคา่ โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและ

นวตักรรมในการเพิ่มมูลคา่วตัถดิุบ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี 

เพิ่มผลติภาพ พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร

พรอ้มทัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

          149.1488           103.9068 -        45.2420 -30.33

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการและบุคลากรในอตุสาหกรรม

และบริการดิจทิลั หุ่นยนต ์และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ 

ไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะในการท างาน 1,550 คน

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยีตน้แบบใน

อตุสาหกรรมและบริการดิจทิลั หุ่นยนต ์และอเิลก็ทรอนิกส ์

อจัฉริยะ 88 ผลติภณัฑ ์

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ผูป้ระกอบการ หรือเกษตรกร มีการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีดิจทิลั 1,600 ราย
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

1. ส านกันายกรฐัมนตรี            13.6960             6.8040 -          6.8920 -50.32

1.1 สถาบนัคุณวุฒิวชิาชพี (องคก์ารมหาชน)            13.6960             6.8040 -          6.8920 -50.32

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัและพฒันา

บคุลากรดา้นดจิทิลั ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

           13.6960             6.8040 -          6.8920 -50.32

กจิกรรม พฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัอตุสาหกรรม

ดจิทิลั อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ หุน่ยนต ์

และระบบอตัโนมตัิ

           13.6960             6.8040 -          6.8920 -50.32

ตวัชี้วดักจิกรรม : บุคลากรในอตุสาหกรรมดจิทิลั 

อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ หุ่นยนต ์และระบบ

อตัโนมตัิไดร้บัการฝึกอบรมและประเมนิ

สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพี

และคุณวุฒวิชิาชพี

คน 1,000 1,000                 -  -          

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

           25.0000                  -   -        25.0000 -100.00

2.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาติ

           25.0000                  -   -        25.0000 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการประยกุตใ์ชง้าน

ดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัขิ ัน้สูง

           25.0000                  -   -        25.0000 -100.00

กจิกรรม การประยกุตใ์ชง้านดา้นหุน่ยนต์

และระบบอตัโนมตัขิ ัน้สูง

           25.0000                  -   -        25.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ตน้แบบระบบอตัโนมตัิและ

หุ่นยนตร์ะดบัอตุสาหกรรม ส่งมอบให ้

ผูป้ระกอบการน าไปใชป้ระโยชน์

ตน้แบบ 5  -                 -  -          

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม             7.7596            36.1972          28.4376 366.48   

3.1 ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั             7.7596            36.1972          28.4376 366.48   

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลั ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

            7.7596            36.1972          28.4376 366.48   

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันานวตักรรมดจิทิลั

เพือ่เกษตรสมยัใหม่

            7.7596            23.4357          15.6761 202.02   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเกษตรกรรายยอ่ย

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

ราย  - 600                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกษตรกรรายยอ่ย (พชืสวน/

พชืไร่) เกดิการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

ราย 400  -                 -  -          

กจิกรรม ส่งเสรมิผูป้ระกอบการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั

                 -              12.7615          12.7615 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการ SME

รายยอ่ย ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั

ราย  - 1,000                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

4. กระทรวงพาณิชย์             1.4932                  -   -          1.4932 -100.00

4.1 กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ             1.4932                  -   -          1.4932 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเกมไทย

            1.4932                  -   -          1.4932 -100.00

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมเกมไทย

            1.4932                  -   -          1.4932 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนการจบัคู่ธุรกจิระหวา่ง

ผูป้ระกอบการไทย และผูป้ระกอบการต่างชาติ

คู่ 40  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : มูลค่าการส ัง่ซื้อสนิคา้

ผ่านกจิกรรม

ลา้นบาท 50  -                 -  -          

5. กระทรวงอตุสาหกรรม           101.2000            60.9056 -        40.2944 -39.82

5.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม           101.2000            53.3817 -        47.8183 -47.25

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลั ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

          101.2000            53.3817 -        47.8183 -47.25

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนต์

และระบบอตัโนมตัิ

          101.2000            53.3817 -        47.8183 -47.25

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูร้บับริการที่ไดร้บั

การพฒันา

คน/กลุม่ 600/2 735/2                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : วสิาหกจิไดร้บัการพฒันา

ใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70 70                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนตน้แบบ

ที่ไดร้บัการพฒันา

ตน้แบบ 102 88                 -  -          

5.2 ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม                  -               7.5239            7.5239 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัและพฒันา

บคุลากรดา้นดจิทิลั ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

                 -               3.8755            3.8755 100.00   

กจิกรรม ยกระดบัและพฒันาบคุลากร

ในอตุสาหกรรมดจิทิลั หุน่ยนต ์

และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ

                 -               3.8755            3.8755 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : แรงงานที่เขา้ร่วมโครงการ

มผีลติภาพแรงงานเพิม่ขึ้น

คน  - 550                 -  -          

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลั ขอ้มลู และปญัญาประดษิฐ์

                 -               3.6484            3.6484 100.00   

กจิกรรม ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ในการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์เพิม่ผลติภาพ 

และพฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร

ในอตุสาหกรรมดจิทิลั หุน่ยนต ์

และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ

                 -               3.6484            3.6484 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการที่เขา้ร่วม

โครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น

แห่ง  - 20                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 4 : ผลกัดนัการเปลี่ยนผ่านอตุสาหกรรม

ยานยนตไ์ปสูย่านยนตส์มยัใหม่ และพฒันา

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมระบบราง 

และอากาศยาน

          463.3766           383.1249 -        80.2517 -17.32

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สว่นแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เขา้ซ่อม

ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกรอ้ยละ 1

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนผูป้ระกอบการผลติช้ินสว่นอากาศยานระดบั 

Tier 4

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Infrastructure) เพื่อการตอ่ยอดดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม การเพิ่มผลติภาพ และการสง่เสรมิ

มาตรฐานที่ส าคญัในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

          444.9666           359.7534 -        85.2132 -19.15

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สนามทดสอบยานยนต ์2 สนาม

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มาตรฐานการวดัในอตุสาหกรรมยานยนต ์

2 รายการ

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

            2.9369            10.5887            7.6518 260.54   

1.1 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ             2.9369            10.5887            7.6518 260.54   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

            2.9369            10.5887            7.6518 260.54   

กจิกรรม ยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยาน

ยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนตสู่์อตุสาหกรรม 4.0 

ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

            2.9369            10.5887            7.6518 260.54   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนมาตรฐานการวดั/วสัดุ

อา้งองิที่พฒันาเพือ่ส่งเสริมศกัยภาพของ

ผูป้ระกอบการ หรือคุณภาพผลติภณัฑ์

รายการ  - 2                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนบุคลากร/แรงงาน

ที่ไดร้บัการพฒันาทกัษะและฝีมอืแรงงาน

ราย  - 100                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนสถานประกอบการที่

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ/ผลติภาพ

ราย 15 5                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนนวตักรรมตน้แบบ ชดุ 4 2                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนครัง้ของการจดัประชมุ/

สมัมนาร่วมกบัผูป้ระกอบการ

ครัง้ 2 2                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการ

เขา้ร่วมประชมุ

ราย 100  -                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2. กระทรวงอตุสาหกรรม           442.0297           349.1647 -        92.8650 -21.01

2.1 ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม           432.8617           344.2889 -        88.5728 -20.46

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการผลติยานยนต์

ไฟฟ้าในประเทศไทยและศูนยท์ดสอบยานยนต์

และยางลอ้แหง่ชาติ

          169.1000                  -   -       169.1000 -100.00

กจิกรรม ส่งเสรมิการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า

ในประเทศ

          169.1000                  -   -       169.1000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชดุเครื่องมอืทดสอบ

ยานยนตไ์ฟฟ้า

ชดุ 2  -                 -  -          

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

          263.7617           344.2889          80.5272 30.53     

กจิกรรม จดัต ัง้ส่วนทดสอบยานยนต์

และชิ้นส่วนยานยนต์

          263.7617           344.2889          80.5272 30.53     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชดุเครื่องมอืทดสอบยานยนต์

และชิ้นส่วนยานยนต์

ชดุ 3 2                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : สนามทดสอบยานยนต์ สนาม 4 2                 -  -          

2.2 ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม             9.1680             4.8758 -          4.2922 -46.82

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

            9.1680             4.8758 -          4.2922 -46.82

กจิกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบั

อตุสาหกรรมยานยนตสู่์อตุสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหม่

            9.1680             4.8758 -          4.2922 -46.82

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานในการพฒันา

อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่และอากาศยาน

รายการ 1 1                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นขอ้มูล

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรม

ระบบ  - 1                 -  -          

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.2 : พฒันา 

(Implementation) อตุสาหกรรมอากาศยาน

และอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าอจัฉรยิะ

ตลอดหว่งโซ่คณุคา่ โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและ

นวตักรรมในการเพิ่มมูลคา่วตัถดิุบ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี 

เพิ่มผลติภาพ พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร 

พรอ้มท ัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

           18.4100            23.3715            4.9615 26.95     

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลติภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหม่และช้ินสว่นอากาศยาน 3 ผลติภณัฑ ์

ตวัช้ีวดัที่ 2 : บุคลากรในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

และช้ินสว่นอากาศยานไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะ

ในการท างาน 660 คน

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ

ไดร้บัการพฒันา 8 แห่ง
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

1. ส านกันายกรฐัมนตรี             7.7800             1.4640 -          6.3160 -81.18

1.1 สถาบนัคุณวุฒิวชิาชพี (องคก์ารมหาชน)             7.7800             1.4640 -          6.3160 -81.18

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ

อตุสาหกรรมซอ่มบ ารุงอากาศยาน (MRO) 

และระบบราง

            7.7800             1.4640 -          6.3160 -81.18

กจิกรรม พฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัอตุสาหกรรม

ระบบราง

            7.7800             1.4640 -          6.3160 -81.18

ตวัชี้วดักจิกรรม : บุคลากรในอตุสาหกรรม

ระบบรางไดร้บัการฝึกอบรมและประเมนิ

สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒิ

วชิาชพี

คน 200 240                 -  -          

2. กระทรวงอตุสาหกรรม            10.6300            21.9075          11.2775 106.09   

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม            10.6300            15.2012            4.5712 43.00     

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

           10.6300            15.2012            4.5712 43.00     

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์            10.6300            15.2012            4.5712 43.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนวสิาหกจิและผูร้บับริการ

ที่ไดร้บัการพฒันา

กจิการ/คน/กลุม่  - 30/85/1                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนตน้แบบ

ที่ไดร้บัการพฒันา

ตน้แบบ 2 3                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : วสิาหกจิไดร้บัการพฒันา

ใหม้ผีลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 70 70                 -  -          

2.2 ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม                  -               6.7063            6.7063 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

                 -               3.3691            3.3691 100.00   

กจิกรรม พฒันาตน้แบบผลติภณัฑแ์ละ

ยกระดบับคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหม่

                 -               3.3691            3.3691 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : แรงงานที่เขา้ร่วมโครงการ

มผีลติภาพแรงงานเพิม่ขึ้น

คน  - 340                 -  -          

โครงการที ่2 : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ

อตุสาหกรรมซอ่มบ ารุงอากาศยาน (MRO) 

และระบบราง

                 -               3.3372            3.3372 100.00   

กจิกรรม  พฒันาก าลงัคนและยกระดบั

สถานประกอบการในอตุสาหกรรมซอ่มบ ารุง

อากาศยาน (MRO) และระบบราง

                 -               3.3372            3.3372 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการที่เขา้ร่วม

โครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น

แห่ง  - 8                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 5 : เพิ่มผลติภาพภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร

ตลอดหว่งโซ่คณุคา่ และพฒันาการจดัการฐานขอ้มูล

อตุสาหกรรม และคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

          256.3973            84.3751 -       172.0222 -67.09

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสามารถดา้นประสทิธิภาพแรงงาน โดย WEF 

อยู่ในอนัดบัที่ 60

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นดิจทิลั 

ดา้นความพรอ้มในอนาคต โดย IMD อยู่ในอนัดบัที่ 45

แนวทางการด าเนินงานที่ 5.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Infrastructure) ของระบบนิเวศอตุสาหกรรม

และบรกิารแหง่อนาคต

           22.5944            14.2949 -          8.2995 -36.73

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบฐานขอ้มูลและแผนที่น าทาง

ส าหรบัการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการอนาคต 

3 รายการ/ระบบ

1. กระทรวงอตุสาหกรรม            22.5944            14.2949 -          8.2995 -36.73

1.1 ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม            22.5944            14.2949 -          8.2995 -36.73

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาฐานขอ้มลู 

และการคาดการณ์เทคโนโลยสี าหรบั

อตุสาหกรรมอนาคต

           22.5944            14.2949 -          8.2995 -36.73

กจิกรรม พฒันาระบบฐานขอ้มลู แผนทีน่ าทาง

 และโครงสรา้งพื้นฐานอืน่ๆ ส าหรบั

อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต

                 -              14.2949          14.2949 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานในการเพิม่

ผลติภาพการผลติ

รายการ  - 2                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นขอ้มูล

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรม

ระบบ  - 1                 -  -          

กจิกรรม การพฒันาการบรหิารจดัการขอ้มลู

เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ

           22.5944                  -   -        22.5944 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานในการเพิม่

ผลติภาพการผลติ

รายการ 3  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : บริหารโครงการเป็นไปตามแผน

 และมขีอ้มูลในการพฒันาอตุสาหกรรม

รอ้ยละ 90  -                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 5.2 : ยกระดบั 

(Implementation) สถานประกอบการ ผูป้ระกอบการ 

และบคุลากร ในระบบนิเวศอตุสาหกรรมและบรกิาร

แหง่อนาคต โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม

 การบรหิารจดัการ การเพิ่มผลติภาพ 

และการสรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

          233.8029            70.0802 -       163.7227 -70.03

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและธุรกจิตน้แบบ

ส าหรบัการพฒันาระบบนิเวศอตุสาหกรรม 1 ธุรกจิ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูป้ระกอบการและบุคลากรไดร้บัการพฒันา

องคค์วามรูแ้ละทกัษะในการประกอบการและการท างาน 

18,720 คน

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ

ไดร้บัการพฒันา 20 แห่ง

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  -               1.3350            1.3350 100.00   

1.1 สถาบนัคุณวุฒิวชิาชพี (องคก์ารมหาชน)                  -               1.3350            1.3350 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผลติภาพ

และพฒันาก าลงัคนเพือ่สรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัภาคอตุสาหกรรม

                 -               1.3350            1.3350 100.00   

กจิกรรม พฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัระบบนิเวศ

อตุสาหกรรม

                 -               1.3350            1.3350 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : บุคลากรในระบบนิเวศ

อตุสาหกรรมไดร้บัการฝึกอบรมและประเมนิ

สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒิ

วชิาชพี

คน  - 320                 -  -          

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                  -               2.1825            2.1825 100.00   

2.1 องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 

(องคก์ารมหาชน)

                 -               2.1825            2.1825 100.00   

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผลติภาพ

และพฒันาก าลงัคนเพือ่สรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัภาคอตุสาหกรรม

                 -               2.1825            2.1825 100.00   

กจิกรรม พฒันาอตุสาหกรรมคารบ์อนต า่

ตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

                 -               2.1825            2.1825 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : ตน้แบบอตุสาหกรรมและบริการ

แห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกจิหมนุเวยีน

ที่คารบ์อนต า่และย ัง่ยนื

ตน้แบบ  - 1                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : มฐีานขอ้มูลการใชเ้ทคโนโลยี

ของโรงงานอตุสาหกรรมใน Circular Exchange

 Platform อยา่งนอ้ย

ชดุ  - 20                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3. กระทรวงพาณิชย์            19.9357             3.5075 -        16.4282 -82.41

3.1 ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้            19.9357             3.5075 -        16.4282 -82.41

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผลติภาพ

และพฒันาก าลงัคนเพือ่สรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัภาคอตุสาหกรรม

           19.9357             3.5075 -        16.4282 -82.41

กจิกรรม ศึกษาและพฒันาการใชเ้ทคโนโลย ี

Blockchain เพือ่ตรวจสอบยอ้นกลบัสนิคา้

เกษตร

           19.9357             3.5075 -        16.4282 -82.41

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนธุรกจิตน้แบบที่ประยกุต์

ใชเ้ทคโนโลยี

ธุรกจิ 1 1                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 

ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 85 85                 -  -          

4. กระทรวงแรงงาน            78.0828            28.3477 -        49.7351 -63.70

4.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน            78.0828            28.3477 -        49.7351 -63.70

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพช่างเชื่อม

ไทยสู่ระดบัสากลรองรบัอตุสาหกรรมและบรกิาร

แหง่อนาคต

            8.0000                  -   -          8.0000 -100.00

กจิกรรม พฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ

รองรบั 10 อตุสาหกรรมแหง่อนาคต

            8.0000                  -   -          8.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

รองรบัอตุสาหกรรมศกัยภาพไดต้ามเป้าหมาย

สาขา 10  -                 -  -          

โครงการที ่2 : โครงการยกระดบัผลติภาพ

และพฒันาก าลงัคนเพือ่สรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัภาคอตุสาหกรรม

           70.0828            28.3477 -        41.7351 -59.55

กจิกรรม ทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล             0.5000             2.4566            1.9566 391.32   

ตวัชี้วดักจิกรรม : ทดสอบฝีมอืแรงงานช่างเชือ่ม

มาตรฐานสากลไดต้ามเป้าหมาย

คน  - 800                 -  -          

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพช่างเชื่อมไทย

สู่ระดบัสากล

                 -               6.3911            6.3911 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาศกัยภาพช่างเชือ่มไทย

สู่ระดบัสากลไดต้ามเป้าหมาย

คน  - 900                 -  -          

กจิกรรม ศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิ

ดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง

           69.5828            19.5000 -        50.0828 -71.98

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ไดไ้ม่ต า่กวา่เป้าหมาย

คน 10,300 6,500                 -  -          

5. กระทรวงศึกษาธกิาร            50.7288            29.3164 -        21.4124 -42.21

5.1 ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา            50.7288            29.3164 -        21.4124 -42.21

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผลติภาพ

และพฒันาก าลงัคนเพือ่สรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัภาคอตุสาหกรรม

           50.7288            29.3164 -        21.4124 -42.21
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถ

ก าลงัคนอาชวีศึกษาดา้นเทคโนโลยนีวตักรรม

           50.7288            29.3164 -        21.4124 -42.21

ตวัชี้วดักจิกรรม : บุคลากรไดร้บัการพฒันา

งานวจิยันวตักรรมเทคโนโลยกีารพฒันา

ภาคอตุสาหกรรม

ผลงาน 250  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูเ้รียนอาชวีศึกษาระดบั

เทคโนโลยสีาขาวชิาชพีขาดแคลนและความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน

คน  6,500  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนของผูเ้รียนอาชวีศึกษา 

สงักดัสถาบนัการอาชวีศึกษา หลกัสูตรวชิาชพีที่

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพี ในกลุม่

สาขาอตุสาหกรรมเป้าหมาย ระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) และ

ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง (ปวส.)

คน  - 5,800                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนของผูเ้รียนอาชวีศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี สายเทคโนโลยหีรือสาย

ปฏบิตัิการ สถาบนัการอาชวีศึกษา

คน  - 5,200                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : สดัส่วนของนกัศึกษาท ัง้หมด

ที่อยู่ในภาคเรียนสุดทา้ยก่อนส าเร็จการศึกษาที่

ผ่านการฝึกทกัษะ พฒันาศกัยภาพ เสริมสรา้ง

สมรรถนะเพือ่เตรียมความพรอ้มรบัการทดสอบ

คุณวุฒวิชิาชพี หรือ ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

รอ้ยละ  - 80                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนหลกัสูตรวชิาชพีที่

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพี ในกลุม่

สาขาอตุสาหกรรมเป้าหมาย ระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชพี(ปวช.) ระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง(ปวส.) และระดบั

ปริญญาตร(ีทล.บ.)

หลกัสูตร 10 23                 -  -          

6. กระทรวงอตุสาหกรรม            85.0556             5.3911 -        79.6645 -93.66

6.1 ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม            85.0556             5.3911 -        79.6645 -93.66

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผลติภาพ

และพฒันาก าลงัคนเพือ่สรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัภาคอตุสาหกรรม

           85.0556             5.3911 -        79.6645 -93.66

กจิกรรม ยกระดบัผลติภาพการผลติ พฒันา

ทกัษะบคุลากร และพฒันาระบบเทคโนโลยี

ตน้แบบเพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

                 -               5.3911            5.3911 100.00   

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการที่เขา้ร่วม

โครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น

โรง  - 20                 -  -          

กจิกรรม การเพิม่ผลติภาพการผลติ

ของอตุสาหกรรมและบรกิารตลอดหว่งโซม่ลูค่า

           74.7062                  -   -        74.7062 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถานประกอบการที่เขา้ร่วม

โครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น

โรง 200  -                 -  -          
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของสถานประกอบการที่

เขา้ร่วมโครงการมผีลติภาพเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80  -                 -  -          

กจิกรรม การผลติและพฒันาผูป้ระกอบการ 

บคุลากร และแรงงานในภาคอตุสาหกรรม

           10.3494                  -   -        10.3494 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : แรงงานที่ไดร้บัการยกระดบั

ผลติภาพแรงงานใหม้ทีกัษะสามารถตอบสนอง

ต่อการเปลีย่นแปลงของภาคอตุสาหกรรม

คน 1,500  -                 -  -          

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของแรงงานที่เขา้ร่วม

โครงการมทีกัษะเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80  -                 -  -          
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เป้าหมายที่ 1 : ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคตแบบครบวงจร และสรา้งเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy)

2,772,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,772,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,772,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 486,900                บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 2,286,000              บาท

(1) ชุดเครื่องมอืเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการผลติอาหารแปรรูป

    และขา้วหอมมะลไิทยใหป้ลอดภยัดว้ยมาตรวทิยา ต าบลคลองหา้ 

    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 2,286,000              บาท

51,409,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ               2,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 51,149,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 51,149,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 51,149,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 51,149,000             บาท

(1) เครื่องวเิคราะหช์นิดโพรไบโอตกิดว้ยการวเิคราะหช์ีวโมเลกุล

    ต าบลบางปูใหม ่อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด 24,863,000             บาท

(2) ระบบกระบวนการท าแหง้หวัเชื้อจลุนิทรยีพ์รอ้มชุดบรรจุ

    ผงหวัเชื้อจลุนิทรยีแ์บบปลอดเชื้อ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง

    จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 26,286,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมชีวภาพเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 10 ตอ่ปี

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อการตอ่ยอดดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม การเพิ่มผลิตภาพ และการส่งเสรมิมาตรฐานที่ส าคญัในอตุสาหกรรมชีวภาพและอตุสาหกรรม

แปรรูปอาหาร

ตวัช้ีวดัที่ 1 : การใหบ้รกิารทดสอบมาตรฐานคณุภาพในอตุสาหกรรมอาหาร 1,125 รายการ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : นวตักรรมตน้แบบดา้นการวดัส าหรบัผลิตภณัฑอ์าหาร 3 รายการ

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานและการทดสอบคณุภาพเพื่อสนบัสนุนอตุสาหกรรมอาหาร

             แหง่อนาคต

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ

รฐัวิสาหกิจ

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย
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2. งบเงนิอดุหนุน 260,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ               2,000,000 บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 260,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ               2,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 260,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,000,000              บาท

8,245,000              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 8,245,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 8,245,000              บาท

6,748,100              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 6,748,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิผลติภณัฑช์ีวภาพ

   (Bioeconomy : Non-food) 6,748,100              บาท

20,020,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,020,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 20,020,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพชืกญัชง เพือ่ตอบสนอง

   เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 13,020,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการปฏรูิปผูป้ระกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ

   (Transformation to Bio-Plastics Industry) 7,000,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สถานประกอบการในอตุสาหกรรมชีวภาพและอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารที่เขา้รว่มโครงการไดร้บัการพฒันา 61 แหง่

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมชีวภาพ

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผลิตภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมชีวภาพและอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 25 ผลิตภณัฑ ์

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2 : พฒันา (Implementation) อตุสาหกรรมชีวภาพและอตุสาหกรรมแปรรูป

อาหารตลอดหว่งโซ่คณุคา่ โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพิ่มมูลคา่วตัถดิุบ/

ผลิตภณัฑ/์ของเสีย เพิ่มผลิตภาพ พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร พรอ้มท ัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการและบคุลากรในอตุสาหกรรมชีวภาพและอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 605 คน
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8,693,200              บาท

1. งบด าเนินงาน 2,693,200              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,693,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000                 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 399,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,657,000              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 20,000                 บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 587,200                บาท

2. งบลงทนุ 6,000,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,000,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 6,000,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,000,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

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

(2) ชุดสกดัส าหรบัแยกสารใหก้ลิน่รส พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 

    แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000              บาท

(3) ชุดจ าลองและเร่งสภาวะอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 

    แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,500,000              บาท

(4) ชุดหอ่หุม้สารส าคญัดว้ยเทคนิค Encapsulation พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ

    แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000              บาท

75,369,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 75,369,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 75,369,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 75,369,000            บาท

17,460,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,460,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,460,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 400,000                บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 17,060,000            บาท

(1) เครื่องวเิคราะหส์ดัส่วนไอโซโทปเสถยีรดว้ยเทคนิคเลเซอร์

    พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ ต าบลทรายมลู อ าเภอองครกัษ ์

    จงัหวดันครนายก 1 เครื่อง 8,230,000              บาท

โครงการ : โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพฒันานกัรบอตุสาหกรรม

             อาหารพนัธุใ์หม่ (Food Warrior)

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร

โครงการ : โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพฒันานกัรบอตุสาหกรรมอาหาร

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ

สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)
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(2) เครื่อง Capillary Electrophoresis พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 

    ต าบลทรายมลู อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 1 เครื่อง 4,730,000              บาท

(3) เครื่องช ัง่ 6 ต าแหน่ง พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ ต าบลทรายมลู 

    อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(4) เครื่อง Vacuum Freeze Dryer พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 

    ต าบลทรายมลู อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 1 เครื่อง 2,900,000              บาท

7,278,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,278,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 7,278,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยน ามาตรฐาน

   ผลติภาพและนวตักรรม เป็นเครื่องมอืในการเพิม่ขดีความสามารถนกัรบ

   อุตสาหกรรมพนัธุใ์หม ่(Food Warrior) 4,200,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอจัฉรยิะ

   ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 3,078,500              บาท

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม
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6,509,300              บาท

1. งบด าเนินงาน 1,009,300              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,009,300              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 490,000                บาท

(2) วสัดุส านกังาน 27,400                 บาท

(3) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 491,900                บาท

2. งบลงทนุ 5,500,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,500,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 5,500,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,500,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

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

(2) เครื่องทดสอบสมบตัเิชิงกลของวสัดุชีวการแพทย ์พรอ้มอุปกรณ์ 

    แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000              บาท

9,416,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,416,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,416,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 3,984,500              บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 5,431,600              บาท

(1) ชุดเครื่องมอืเพือ่สรา้งศกัยภาพการแข่งขนัอุตสาหกรรมทางการแพทย์

    Medical Hub ในระดบัภูมภิาคดว้ยมาตรฐานสากล ต าบลคลองหา้ 

    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 5,431,600              บาท

สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร

เป้าหมายที่ 2 : ส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทยเ์พิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 5 ตอ่ปี

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อการตอ่ยอดดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม การเพิ่มผลิตภาพ และการส่งเสรมิมาตรฐานที่ส าคญัในอตุสาหกรรมแพทยค์รบวงจร

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มาตรฐานการวดัและผลิตภณัฑท์างการแพทยท์ี่ไดร้บัการยอมรบั 3 มาตรฐาน

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคณุภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์
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39,662,800            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 39,662,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ 39,662,800            บาท

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 10,536,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,536,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 10,536,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาตน้แบบวสัดุเชิงเทคนิคเพือ่การรองรบัอุตสาหกรรม

   การแพทยค์รบวงจร (New S-Curve) 6,279,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัศกัยภาพการผลติเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์

   เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 4,257,700              บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.2 : พฒันา (Implementation) อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจรตลอดหว่งโซ่

คณุคา่ โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพิ่มมูลคา่วตัถดิุบ/ผลิตภณัฑ/์ของเสีย

 เพิ่มผลิตภาพ พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร พรอ้มท ัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลิตภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมการแพทย ์30 ผลิตภณัฑ ์

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูป้ระกอบการและบคุลากรในอตุสาหกรรมการแพทยไ์ดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะ 60 คน

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สถานประกอบการในอตุสาหกรรมการแพทยท์ี่เขา้รว่มโครงการไดร้บัการพฒันา 23 แหง่

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการสรา้งความเช่ือมโยงดา้นการตลาด

             ใหผ้ลิตภณัฑแ์ละเครื่องมือแพทยข์องไทย
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16,183,300            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,183,300            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,183,300            บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 16,183,300             บาท

(1) ชุดเครื่องมอืเพือ่พฒันางานบรกิารตรวจสอบสมรรถนะหุน่ยนต์

    อุตสาหกรรม ระบบอตัโนมตั ิและนวตักรรมเพือ่ส่งเสรมิ

    อุตสาหกรรมไทย ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

    1 ชุด 16,183,300             บาท

46,432,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 46,432,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 46,432,200            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 46,432,200            บาท

4,934,300              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 4,934,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาตน้แบบระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ (Smart

   Electronics) ในการบรหิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสแ์ละพฒันาตน้แบบ

   เทคโนโลยกีารจดัการขยะรไีซเคลิตามนโยบายเศรษฐกิจหมนุเวยีน 4,934,300              บาท

เป้าหมายที่ 3 : ส่งเสรมิการวิจยั พฒันา และสรา้งนวตักรรมเพื่อยกระดบัอตุสาหกรรมและบรกิารดิจทิลั 

ขอ้มูล ปญัญาประดิษฐ ์หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิล็กทรอนิกสอ์จัฉรยิะใหมี้ศกัยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขนั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบรกิารดิจทิลั ขอ้มูล AI เฉลี่ยรอ้ยละ 5 ตอ่ปี

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อการตอ่ยอดดา้นเทคโนโลยีและ

นวตักรรม การเพิ่มผลิตภาพ และการส่งเสรมิมาตรฐานที่ส าคญัในอตุสาหกรรมดิจทิลั หุน่ยนต ์

และอเิล็กทรอนิกสอ์จัฉรยิะ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ศูนยวิ์เคราะหท์ดสอบผลิตภณัฑดิ์จทิลั 1 ศูนย์

ตวัช้ีวดัที่ 2 : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี นวตักรรมดิจทิลั และอเิล็กทรอนิกสอ์จัฉรยิะ 2 รายการ

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมดิจทิลั ขอ้มูล 

             และปญัญาประดิษฐ ์

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั

กระทรวงอตุสาหกรรม

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม
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6,804,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,804,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,804,000              บาท

1) โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัอุตสาหกรรม

   ดจิทิลั อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ หุน่ยนต ์และระบบอตัโนมตัิ 6,804,000              บาท

3,875,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,875,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 3,875,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม

   ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ 3,875,500              บาท

36,197,200            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 36,197,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 36,197,200            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 36,197,200            บาท

53,381,700            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 53,381,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 53,381,700            บาท

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ผูป้ระกอบการ หรอืเกษตรกร มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจทิลั 1,600 ราย

โครงการ : โครงการยกระดบัและพฒันาบคุลากรดา้นดิจทิลั ขอ้มูล และปญัญาประดิษฐ ์

ส านกันายกรฐัมนตรี

สถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวงอตุสาหกรรม

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจทิลั ขอ้มูล และปญัญาประดิษฐ ์

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยีตน้แบบในอตุสาหกรรมและบรกิารดิจทิลั หุน่ยนต ์และอเิล็กทรอนิกสอ์จัฉรยิะ 88 ผลิตภณัฑ ์

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.2 : พฒันา (Implementation) อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัแิละ

อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกสอ์จัฉรยิะตลอดหว่งโซ่คณุคา่ โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม

ในการเพิ่มมูลคา่วตัถดิุบ/ผลิตภณัฑ/์ของเสีย เพิ่มผลิตภาพ พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร 

พรอ้มท ัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการและบคุลากรในอตุสาหกรรมและบรกิารดิจทิลั หุน่ยนต ์และอเิล็กทรอนิกสอ์จัฉรยิะ 

ไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะในการท างาน 1,550 คน
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3,648,400              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,648,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 3,648,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและสนบัสนุนการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

   กระบวนการผลติอจัฉรยิะสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ 3,648,400              บาท

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม
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10,588,700            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,588,700            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,588,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 4,353,400              บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 6,235,300              บาท

(1) ชุดเครื่องมอืเพือ่การยกระดบัศกัยภาพอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน

    ยานยนตสู่์อุตสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา ต าบลคลองหา้ 

    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 6,235,300              บาท

344,288,900           บาท

1. งบลงทนุ 336,529,600           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 336,529,600           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 120,340,900           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 120,340,900           บาท

(1) ชุดทดสอบเขม็ขดันิรภยัส าหรบัรถยนต ์ต าบลลาดกระทงิ 

    อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 85,351,900            บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 85,351,900            บาท

  ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 10,648,100            บาท

เป้าหมายที่ 4 : ผลกัดนัการเปลี่ยนผ่านอตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่ยานยนตส์มยัใหม่ 

และพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ส่วนแบง่การตลาดของจ านวนอากาศยานที่เขา้ซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกรอ้ยละ 1

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนผูป้ระกอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานระดบั Tier 4

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อการตอ่ยอดดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม การเพิ่มผลิตภาพ และการส่งเสรมิมาตรฐานที่ส าคญัในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สนามทดสอบยานยนต ์2 สนาม

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มาตรฐานการวดัในอตุสาหกรรมยานยนต ์2 รายการ

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ

กระทรวงอตุสาหกรรม

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม
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(2) ชุดเครื่องมอืทดสอบหา้มลอ้ส าหรบัรถยนตบ์รรทกุ และหา้มลอ้

    ส าหรบัรถยนตน์ัง่ ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต 

    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 34,989,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 174,945,000           บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 34,989,000             บาท

  ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 139,956,000           บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 216,188,700           บาท

1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน 5,988,900              บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งสนามทดสอบพลวตั  (Dynamic Platform) 

    ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2,585,600              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 8,080,000              บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,616,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,585,600              บาท

  ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,878,400              บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance)

    ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1,648,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 5,150,000              บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,030,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,648,000              บาท

  ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,472,000              บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคของศูนยท์ดสอบยานยนต์

    และยางลอ้แหง่ชาต ิต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต 

    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1,755,300              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 8,776,500              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,755,300              บาท

  ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,021,200              บาท
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1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 210,199,800           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 3,539,100              บาท

(2) ถนนหลกัภายในศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แหง่ชาต ิ

    ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 งาน 56,986,000             บาท

(3) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ต าบลลาดกระทงิ 

    อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 สนาม 41,152,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 128,600,000           บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,720,000             บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 41,152,000             บาท

  ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,728,000             บาท

(4) สนามทดสอบพลวตั (Dynamic Platform) ต าบลลาดกระทงิ 

    อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 สนาม 64,640,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 202,000,000           บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,400,000             บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 64,640,000             บาท

  ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 96,960,000             บาท

(5) ระบบสาธารณูปโภคของศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แหง่ชาต ิ

    ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  1 งาน 43,882,700             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 219,413,100           บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 43,882,700             บาท

  ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 175,530,400           บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 7,759,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แหง่ชาติ 7,759,300              บาท

4,875,800              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 4,875,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปรบัระบบการด าเนินงานป้ายขอ้มลูยานยนต์

   ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) 2,380,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย

   สู่อุตสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมตั ิ(Autonomous Vehicle: AV) 2,495,800              บาท

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม
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โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

15,201,200            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 15,201,200            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 15,201,200            บาท

3,369,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,369,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 3,369,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน

   เพือ่รองรบัการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า 3,369,100              บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพอตุสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน (MRO) 

             และระบบราง

1,464,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,464,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,464,000              บาท

1) โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

   อุตสาหกรรมระบบราง 1,464,000              บาท

3,337,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,337,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 3,337,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม

   ยานยนตสู่์อุตสาหกรรมอากาศยาน 3,337,200              บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

ตวัช้ีวดัที่ 2 : บคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่และช้ินส่วนอากาศยานไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละ

ทกัษะในการท างาน 660 คน

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สถานประกอบการที่เขา้รว่มโครงการไดร้บัการพฒันา 8 แหง่

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

ส านกันายกรฐัมนตรี

สถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ (องคก์ารมหาชน)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลิตภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่และช้ินส่วนอากาศยาน 3 ผลิตภณัฑ ์

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.2 : พฒันา (Implementation) อตุสาหกรรมอากาศยานและอตุสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าอจัฉรยิะตลอดหว่งโซ่คณุคา่ โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพิ่มมูลคา่วตัถดิุบ/

ผลิตภณัฑ/์ของเสีย เพิ่มผลิตภาพ พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากร พรอ้มท ัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ
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ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบฐานขอ้มูลและแผนที่น าทางส าหรบัการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารอนาคต 3 รายการ/ระบบ 

14,294,900            บาท

1. งบลงทนุ 6,294,900              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,294,900              บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 6,294,900              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,294,900              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มลูขนาดใหญ่เพือ่ยกระดบั

    ขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรม แขวงทุง่พญาไท 

    เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 6,294,900              บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 8,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานภายใตแ้ผนงาน

   บูรณาการพฒันาอุตสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry 

   Foresight) เพือ่ขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที ่3) 3,000,000              บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัผลิตภาพและพฒันาก าลงัคนเพื่อสรา้งความสามารถ

            ในการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม

1,335,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,335,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,335,000              บาท

1) โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

   ระบบนิเวศอุตสาหกรรม 1,335,000              บาท

แนวทางการด าเนินงานที่ 5.2 : ยกระดบั (Implementation) สถานประกอบการ ผูป้ระกอบการ และบคุลากร

ในระบบนิเวศอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม 

การบรหิารจดัการ การเพิ่มผลิตภาพ และการสรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและธุรกิจตน้แบบส าหรบัการพฒันาระบบนิเวศอตุสาหกรรม 1 ธุรกิจ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูป้ระกอบการและบคุลากรไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะในการประกอบการและการท างาน 18,720 คน

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สถานประกอบการที่เขา้รว่มโครงการไดร้บัการพฒันา 20 แหง่

ส านกันายกรฐัมนตรี

สถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวงอตุสาหกรรม

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

เป้าหมายที่ 5 : เพิ่มผลิตภาพภาคอตุสาหกรรมและบรกิารตลอดหว่งโซ่คณุคา่ และพฒันาการจดัการฐานขอ้มูล

อตุสาหกรรม และคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสามารถดา้นประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF อยู่ในอนัดบัที่ 60

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นดิจทิลั ดา้นความพรอ้มในอนาคต โดย IMD อยู่ในอนัดบัที่ 45

แนวทางการด าเนินงานที่ 5.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบนิเวศอตุสาหกรรม

และบรกิารแหง่อนาคต

โครงการ : โครงการพฒันาฐานขอ้มูล และการคาดการณ์เทคโนโลยีส าหรบัอตุสาหกรรมอนาคต
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2,182,500              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,182,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,182,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 2,182,500              บาท

3,507,500              บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 3,507,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายประยุกตใ์ช ้Blockchain ยกระดบัเศรษฐกิจการคา้ 3,507,500              บาท

28,347,700            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 28,347,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิ ดา้นเทคโนโลยชี ัน้สูง 19,500,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดบัสากล 6,391,100              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 2,456,600              บาท

29,316,400            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 29,316,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันามาตรฐานก าลงัคนอาชีวศึกษาดา้นเทคโนโลยี

นวตักรรม (Innovative Technology) ใหพ้รอ้มกา้วสู่ THAILAND 4.0 29,316,400            บาท

5,391,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,391,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 5,391,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอจัฉรยิะ

เพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 5,391,100              บาท

กระทรวงพาณิชย์

ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงอตุสาหกรรม

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมา บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกันายกรฐัมนตรี สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 8 กระทรวง 15 หน่วยงาน

797,973,000         -   

(1) เพือ่ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัอย่างเป็นรูปธรรม โดยมงีบประมาณเฉพาะดา้นเพือ่สนบัสนุนแนวทาง

ดาํเนินการตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั

(2) เพือ่ใหเ้กดิการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน โดยสง่เสริมใหเ้กดิการพฒันาโครงการในรูปแบบ

Common Solution พรอ้มท ัง้สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ต่ีอการพฒันารฐับาลดจิทิลั

(3) เพือ่สรา้งประสทิธภิาพใหก้ารพฒันารฐับาลดจิทิลั ลดความซํา้ซอ้นในการพจิารณางบประมาณ และพฒันาการทาํงาน

และบริการภาครฐัไดอ้ย่างเทา่ทนัเทคโนโลยี

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนท ัว่ไป ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานภาครฐั

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ท ัว่ประเทศ

แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

1,237,621,900        1,903,178,600         



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนบริการดจิทิลั หรือทะเบยีนเอกสารดจิทิลั

ทีบู่รณาการผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั

จาํนวน - 100

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการของรฐั

ผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลั ไมน่อ้ยกวา่

(โดยจะวดัภายหลงัแพลตฟอรม์ใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 1 ปี)

รอ้ยละ - 85

- ตวัชี้วดั : กระบวนงานของหน่วยงานรฐัไดร้บัการปรบัเปลีย่น

ใหเ้ป็นดจิทิลัตามมาตรฐาน ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 50

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ภาครฐัมแีพลตฟอรม์ดจิทิลัเพือ่บริการทีส่าํคญั

สาํหรบัประชาชน อย่างนอ้ย

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการพฒันาแพลตฟอรม์ตามแผนงาน

ทีก่าํหนด ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 80

- ตวัชี้วดั : หน่วยงานของรฐัจดัทาํขอ้มลูของแต่ละหน่วยงาน

ใหเ้ป็นดจิทิลั ไมน่อ้ยกวา่

(วดัความสาํเร็จจากจาํนวนการจดัทาํขอ้มลูของแต่ละหน่วยงาน)

รอ้ยละ - 50

- ตวัชี้วดั : บคุลากรดา้นดจิทิลัของรฐัไดร้บัการพฒันาทกัษะ

ดา้นดจิทิลัไมน่อ้ยกวา่ (วดัความสาํเร็จจากจาํนวนการพฒันา

บคุลากรทีจ่าํเป็นของแต่ละหน่วยงาน)

รอ้ยละ - 50

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ภาครฐัยกระดบัใหเ้ป็นองคก์รดจิทิลัพรอ้ม

ท ัง้พฒันาทกัษะดจิทิลับคุลากรของรฐั ไมน่อ้ยกวา่

- ตวัชี้วดั : หน่วยงานของรฐัเปิดเผยชดุขอ้มลูทีจ่าํเป็นในรูปแบบ

ดจิทิลัทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ไมน่อ้ยกวา่

(วดัความสาํเร็จจากจาํนวนชดุขอ้มลูทีเ่ปิดเผยของแต่ละหน่วยงาน)

รอ้ยละ - 50

ผลสมัฤทธิ์

หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

           

     5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

         แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

     ยุทธศาสตรด์า้น : ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ยุทธศาสตรช์าต ิ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าต ิ

และแผนปฏรูิป

ประเทศ 

     เป้าหมายที่ 1 : 

     ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดจิทิลัพรอ้มท ัง้พฒันาทกัษะ
ดจิทิลับคุลากรของรฐั 

  เป้าหมายที่ 2 : 

  สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัเพือ่บรกิารทีด่ขีึ้นส าหรบั
ประชาชน 

  แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าต ิ

ประเด็น : การบรกิาร

ประชาชนและประสทิธิภาพ

ภาครฐั 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 

ฉบบัที่ 12  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : การบรหิารจดัการในภาครฐั  

ป้องกนัการทจุรติ และธรรมาภบิาล ในสงัคมไทย 

เป้าหมาย :   ลดสดัส่วนค่าใชจ่้ายดา้นบคุลากร  

และเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการและ 

การใหบ้รกิารของภาครฐัและประสทิธภิาพ 

การประกอบธุรกจิของประเทศ 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 อนัดบัประสทิธภิาพภาครฐัของ  

IMD อยู่ในอนัดบั 2 ของอาเซยีน เมือ่สิ้นสุด 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

ตวัช้ีวดัที่ 1.2 อนัดบัความยากงา่ยในการด าเนิน 

ธุรกจิของธนาคารโลกอยู่ในอนัดบั 2 ของอาเซยีน 

เมือ่สิ้นสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่6.1 : การพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 

  ยุทธศาสตร ์

การจดัสรร

งบประมาณ 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

แผนปฏรูิปประเทศ :  

    ดา้นการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                  1,903,178,600              ลา้นบาท

เงนินอกงบประมาณ* -          ลา้นบาท

แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั

เป้าหมายที่ 1 : ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดจิิทลัพรอ้มท ัง้พฒันาทกัษะดจิทิลับุคลากรของรฐั  

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ทกุหน่วยงานภาครฐัระดบักรมหรอืเทยีบเท่ามคีวามกา้วหนา้ไปสู่การเป็นองคก์รดจิทิลัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของบคุลากรของรฐัใหเ้หมาะสมต่อการยกระดบัไป 

                    สู่องคก์รดจิทิลั 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : บคุลากรดา้นดจิทิลัของรฐัไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นดจิิทลัไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50 

               (วดัความส าเรจ็จากจ านวนการพฒันาบคุลากรทีจ่  าเป็นของแต่ละหน่วยงาน) 

      

เป้าหมายของ 
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั  

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  

(องคก์ารมหาชน) 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม    

1. กรมอตุนุิยมวทิยา       

      1. จดัจา้งทีป่รกึษาด าเนินการจดัท ากรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูของกรมอตุนุิยมวทิยา               

2.  ส  านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ   

      2. จดัท  าธรรมาภบิาลขอ้มลู ของส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม          

3.  ส  านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม    

     3. ปรบัเปลีย่นขอ้มลูและขอ้มลูเปิดภาครฐัดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั      

รวมงบประมาณรายจา่ย 10.0156 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     - ลา้นบาท 

ตน้น ้า   Digitization (การปรบัเปลีย่นขอ้มลูภาครฐัเป็นรูปแบบดจิทิลั และเปิดเผยขอ้มลูภาครฐัไปสูส่าธารณะ เพือ่มุง่เนน้การสรา้งบรกิารดจิทิลัและการต่อยอดพฒันาบรกิารจากขอ้มลูเปิดและพฒันาทกัษะบคุลากรดา้นดจิทิลั) 

กลุ่มโครงการ 

ห่วงโซ่คุณค่า  

  โครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั   โครงการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของบคุคลกรภาครฐั  

แนวทางที่ 1.1 : ปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั (Digitize) ทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานและเปิดเผยขอ้มลู 

                    ดจิทิลัภาครฐั  (Open Data) เพือ่ใชป้ระโยชนข์องประเทศ 

ตวัช้ีวดัที ่1 : หน่วยงานของรฐัจดัท าขอ้มลูของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นดจิทิลัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของขอ้มลูท ัง้หมด 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : หน่วยงานของรฐัเปิดเผยชดุขอ้มลูทีจ่  าเป็นในรูปแบบดจิิทลัที่มคุีณภาพตามมาตรฐาน 

             ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของชดุขอ้มลูเปิดท ัง้หมดของแต่ละหน่วยงาน (*วดัความส าเรจ็จาก 

             จ านวนการจดัท าขอ้มลูและจ านวนชดุขอ้มลูทีเ่ปิดเผยของแต่ละหน่วยงาน) 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ (ต่อ)

         เป้าหมายที่ 2 : สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัเพือ่บริการทีด่ขีึ้นส าหรบัประชาชน     

         ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความส าเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัทีส่  าคญัของรฐัอย่างนอ้ย 6 แพลตฟอรม์ 

         แนวทางที่ 2.1 : พฒันาบรกิารเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิิทลัของรฐั  

         ตวัช้ีวดัที ่1 : ความส าเรจ็ของกระบวนงานทีร่บัการปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นดจิิทลัตามมาตรฐานไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกระบวนงานของหน่วยงาน 

         ตวัช้ีวดัที ่2 : จ านวนบรกิาร ทะเบยีนเอกสารดจิทิลัทีบู่รณาการผ่านแพลตฟอรม์ดจิิทลัของรฐั 100 บรกิาร/ทะเบยีนเอกสารดจิทิลั  

      

เป้าหมายของ 
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั  

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  

(องคก์ารมหาชน) 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

ส านักนายกรฐัมนตร ี             

 1. ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                    

      1. พฒันารูปแบบงานบรกิารภาครฐัเพือ่อ  านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารประชาชน   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม           

 2. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                       

     2. โครงการพฒันาบรกิารภาครฐัเพือ่กา้วสู่ยุคดจิิทลั  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์          

 3.  กรมกจิการเดก็และเยาวชน                                               

      3. พฒันาระบบการบรกิารและสารสนเทศดา้นเดก็และเยาวชนดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลั    

กระทรวงสาธารณสุข                                       

 4. กรมควบคุมโรค                                                             

      4. พฒันาบรกิารเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั             

 5. กรมการแพทย ์                                             

     5. พฒันาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูผูร้บัการบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพตดิ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 57.9030 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     - ลา้นบาท 

กลุ่มโครงการ 

ห่วงโซ่คุณค่า  

  โครงการพฒันาบรกิารเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 

          กลางน ้ า Digital Services เกดิการพฒันาบรกิารดจิทิลัภาครฐัส าหรบัใหบ้รกิารประชาชนตามมาตรฐานบรกิารดจิทิลั เพือ่เชื่อมโยงกบัแพลตฟอรม์ดจิทิลักลางภาครฐั ใหเ้ กดิการเขา้ถงึผ่านช่องทางเดยีว 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ (ต่อ)

เป้าหมายที่ 2 : สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัเพือ่บรกิารทีด่ขีึ้นส าหรบัประชาชน     

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความส าเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัทีส่  าคญัของรฐัอย่างนอ้ย 6 แพลตฟอรม์ 

 แนวทางที่ 2.2 : พฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัทีส่  าคญัของรฐั (Digital platform)   

 ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความส าเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ตามแผนงานไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

 ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนผูใ้ชบ้รกิารของรฐัผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลัมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 85  (โดยจะวดัภายหลงัแพลตฟอรม์ใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 1 ปี) 

      

เป้าหมายของ 
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั  

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  

(องคก์ารมหาชน) 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

ส านกันายกรฐัมนตรี                  

 1.  ส  านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                                             

      1. พฒันาแพลตฟอรม์การเรยีนรูส้าธารณะออนไลน์                  

 2. ส  านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)                                                        

      2. การพฒันาระบบเครอืข่ายสือ่สารขอ้มลูเชื่อมโยงหน่วยงานภาครฐั (Government Information Network: GIN))            

      3. การพฒันาระบบกลางดา้นกฎหมาย (Law Portal)                  

      4. ศูนยก์ลางขอ้มลูใหป้ระชาชน ธุรกจิ และชาวต่างชาต ิตดิต่อราชการแบบเบด็เสร็จ ครบวงจร ณ จดุเดยีว         

      5. ศูนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลางภาครฐั (Government Data Exchange: GDX)   

      6. ศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั และส่งเสรมิการเปิดเผยและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู 

3. ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                               

      7. พฒันารูปแบบงานบรกิารภาครฐัเพือ่อ  านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม             

4. ส  านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ                                

     8. พฒันาระบบคลาวดก์ลางภาครฐั (Government Data Center and Cloud service: GDCC)        

5. ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์                             

     9. พฒันามาตรฐานและการใหบ้รกิารเพือ่เปลีย่นผ่านสู่รฐับาลดจิทิลัตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย  

        ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

รวมงบประมาณรายจา่ย 1,835.2600 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     - ลา้นบาท 

กลุ่มโครงการ 

ห่วงโซ่คุณค่า  

  โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 

  ปลายน ้า One Stop Service Portal พอรท์ลัดจิทิลักลางภาครฐั เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงานรฐัดว้ยกนัและเป็นศูนยก์ลางการใชบ้ริ การดจิทิลัส  าหรบัประชาชนและภาคส่วนอืน่ ๆ แบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดยีว  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                

6. ส  านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                    

    10. พฒันาระบบบรหิารจดัการคลงัขอ้มลูภูมสิารสนเทศกลางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  กระทรวงพลงังาน                                                    

7. ส  านกังานนโยบายและแผนพลงังาน                                                                          

    11. พฒันาแพลตฟอรม์การเชื่อมโยงและการวเิคราะหข์อ้มลูภาครฐั                      

 กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม                  

8. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ                                                  

    12. บูรณาการระบบขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรและจดัท าขอ้มลูทางดา้นการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกบัศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั  

9. ส  านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)                    

    13. การพฒันาระบบบรหิารจดัการการใชง้านโดรนเพือ่ความปลอดภยัในการใชห้ว้งอากาศ             

    14. การพฒันาระบบบรหิารวกิฤตและการปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาไฟป่าเชงิพื้นที ่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               

10. ส  านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                                                                        

    15. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตร 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 1,237.6219  845.7631    124.0163    898.0678    35.3314     1,903.1786    665.5567     53.78   

สาํนกันายกรฐัมนตรี 725.1989    -           -           514.4778  13.5175   527.9953    -197.2036 -27.19

1. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 7.4925       -           -           -           13.5175   13.5175     6.0250       80.41   

โครงการ : โครงการพฒันาบริการเพือ่เชื่อมโยง

แพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั

-               -             -             -             5.3124       5.3124        5.3124       100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 7.4925        -             -             -             8.2051       8.2051        0.7126       9.51    

2. สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้

(องคก์ารมหาชน)

-             -           -           10.9240   -           10.9240     10.9240      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             -             10.9240     -             10.9240       10.9240      100.00 

3. สาํนกังานพฒันารฐับาลดิจทิลั (องคก์ารมหาชน) 717.7064    -           -           503.5538  -           503.5538    -214.1526 -29.84

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 717.7064      -             -             503.5538    -             503.5538      -214.1526 -29.84

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ -             -           13.4479   -           -           13.4479     13.4479      100.00  

1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน -             -           13.4479   -           -           13.4479     13.4479      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาบริการเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์

ดจิทิลัของรฐั

-               -             13.4479     -             -             13.4479       13.4479      100.00 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม -             -           -           43.1260   -           43.1260     43.1260      100.00  

1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ -             -           -           29.1040   -           29.1040     29.1040      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             -             29.1040     -             29.1040       29.1040      100.00 

2. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องคก์ารมหาชน)

-             -           -           14.0220   -           14.0220     14.0220      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             -             14.0220     -             14.0220       14.0220      100.00 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -             -           41.5900   -           -           41.5900     41.5900      100.00  

1. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร -             -           41.5900   -           -           41.5900     41.5900      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             41.5900     -             -             41.5900       41.5900      100.00 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 483.7494    845.7631  -           340.4640  7.5156     1,193.7427  709.9933     146.77  

1. กรมอตุุนิยมวทิยา -             -           -           -           5.0000     5.0000       5.0000       100.00  

โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั -               -             -             -             5.0000       5.0000        5.0000       100.00 

2. สาํนกังานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ

391.2579    845.7631  -           -           2.5156     848.2787    457.0208     116.81  

โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั -               -             -             -             2.5156       2.5156        2.5156       100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 391.2579      845.7631    -             -             -             845.7631      454.5052    116.17 

3. สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 92.4915     -           -           340.4640  -           340.4640    247.9725     268.10  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 92.4915       -             -             340.4640    -             340.4640      247.9725    268.10 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม -             -           38.5784   -           2.5000     41.0784     41.0784      100.00  

1. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

-             -           29.8357   -           2.5000     32.3357     32.3357      100.00  

โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั -               -             -             -             2.5000       2.5000        2.5000       100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             29.8357     -             -             29.8357       29.8357      100.00 

2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื -             -           8.7427     -           -           8.7427       8.7427       100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาบริการเพือ่เชื่อมโยง

แพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั

-               -             8.7427       -             -             8.7427        8.7427       100.00 

      หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณ ปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

      หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณ ปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563

กระทรวงพลงังาน -             -           -           -           11.7983   11.7983     11.7983      100.00  

1. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน -             -           -           -           11.7983   11.7983     11.7983      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             -             -             11.7983     11.7983       11.7983      100.00 

กระทรวงสาธารณสุข 28.6736     -           30.4000   -           -           30.4000     1.7264       6.02    

1. กรมการแพทย์ -             -           9.5000     -           -           9.5000       9.5000       100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาบริการเพือ่เชื่อมโยง

แพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั

-               -             9.5000       -             -             9.5000        9.5000       100.00 

2. กรมควบคุมโรค 28.6736     -           20.9000   -           -           20.9000     -7.7736 -27.11

โครงการ : โครงการพฒันาบริการเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์

ดจิทิลัของรฐั

28.6736       -             20.9000     -             -             20.9000       -7.7736 -27.11
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น      1,237.6219      1,903.1786 665.5567   53.78   

เป้าหมายท่ี 1 : ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดิจทิลัพรอ้ม

ทัง้พฒันาทกัษะดิจทิลับคุลากรของรฐั

              -           10.0156     10.0156 100.00  

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ทกุหน่วยงานภาครฐัระดบักรมหรือ

เทียบเท่ามีความกา้วหนา้ไปสูก่ารเป็นองคก์รดิจทิลั

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 1.1 : ปรบัเปลี่ยนขอ้มูล

เป็นดิจทิลั (DigitizeDigitize) ท่ีมีคณุภาพ

ตามมาตรฐาน และเปิดเผยขอ้มูลดิจทิลัภาครฐั

(Open Data) เพื่อใชป้ระโยชน์ของประเทศ

              -           10.0156     10.0156 100.00  

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : หน่วยงานของรฐัจดัทาํขอ้มูลของ

แต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นดิจทิลัของขอ้มูลทัง้หมด 

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50

ตวัช้ีวดัท่ี 2 : หน่วยงานของรฐัเปิดเผยชดุขอ้มูล

ท่ีจาํเป็นในรูปแบบดิจทิลัท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน

ของชดุขอ้มูลเปิดทัง้หมดของแต่ละหน่วยงาน 

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50

กลุ่มโครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูล

เป็นดิจทิลั

              -           10.0156     10.0156 100.00  

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้น้ํา : Digitization

(การปรบัเปลี่ยนขอ้มูลภาครฐัเป็นรูปแบบดิจทิลั 

และเปิดเผยขอ้มูลภาครฐัไปสูส่าธารณะ เพื่อมุ่งเนน้

การสรา้งบริการดิจทิลัและการต่อยอดพฒันาบริการ

จากขอ้มูลเปิด และพฒันาทกัษะบคุลากรดา้นดิจทิลั)

              -           10.0156     10.0156 100.00  

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม               -            7.5156       7.5156 100.00 

1.1 กรมอตุนุยิมวทิยา               -            5.0000       5.0000 100.00 

กิจกรรม จดัจา้งทีป่รกึษาดาํเนินการ

จดัทาํกรอบธรรมาภบิาลขอ้มูลของ

กรมอตุนุิยมวทิยา

              -            5.0000       5.0000 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความพรอ้มของ

ธรรมาภบิาลขอ้มูลของกรมอุตนิุยมวทิยา

ระดบั 5

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนับ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิม่/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนับ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิม่/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ

              -            2.5156       2.5156 100.00 

กิจกรรม จดัทาํธรรมาภบิาลขอ้มูล 

ของสาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

              -            2.5156       2.5156 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จดัทาํขอ้มูลของหน่วยงาน

ใหเ้ป็นดิจิทลัไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม               -            2.5000       2.5000 100.00 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

              -            2.5000       2.5000 100.00 

กจิกรรม ปรบัเปลีย่นขอ้มูลและ

ขอ้มูลเปิดภาครฐัดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มตามกรอบธรรมาภบิาล

ขอ้มูลภาครฐั

              -            2.5000       2.5000 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนชดุขอ้มูลที่ปรบั

เป็นรูปแบบดิจิทลัคุณภาพตามมาตรฐาน

และมกีารเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50

เป้าหมายท่ี 2 : สรา้งแพลตฟอรม์ดิจทิลัภาครฐัเพื่อบริการ

ท่ีดีข้ึนสาหรบัประชาชน

     1,237.6219      1,893.1630    655.5411 52.97   

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ความสาํเร็จของการพฒันาแพลตฟอรม์

ดิจทิลัท่ีสาคญัของรฐัอย่างนอ้ย

แพลตฟอร์

ม

6

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.1 : พฒันาบริการเพื่อ

เช่ือมโยงแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

        28.6736         57.9030     29.2294 101.94  

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ความสาํเร็จของกระบวนงานท่ีรบัการ

ปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นดิจทิลัตามมาตรฐานไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50

ตวัช้ีวดัท่ี 2 : จาํนวนบริการทะเบียนเอกสารดิจทิลัท่ี

บูรณาการผ่านแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั / ทะเบียน

เอกสารดิจทิลั

บริการ 100

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาบริการเพื่อเช่ือมโยง

แพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

        28.6736         57.9030     29.2294 101.94  

ห่วงโซ่คณุค่า : กลางน้ํา : Digital Services

เกิดการพฒันาบริการดิจทิลัภาครฐัสาํหรบัใหบ้ริการ

ประชาชนตามมาตรฐานบริการดิจทิลั เพื่อเช่ือมโยงกบั

แพลตฟอรม์ดิจทิลักลางภาครฐั ใหเ้กิดการเขา้ถึงผ่าน

ช่องทางเดียว

        28.6736         57.9030     29.2294 101.94  
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนับ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิม่/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี               -            5.3124       5.3124 100.00 

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ               -            5.3124       5.3124 100.00 

กิจกรรม พฒันารูปแบบงานบรกิาร

ภาครฐัเพือ่อาํนวยความสะดวกในการ

ใหบ้รกิารประชาชน

              -            5.3124       5.3124 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูใ้ชบ้ริการผ่านระบบ

ตน้แบบแพลตฟอรม์ดิจิทลักลางในการ

ขออนุมตัอินุญาตแบบเบด็เสร็จทาง

อเิลก็ทรอนิกสเ์พิ่มขึ้น

รอ้ยละ 10

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย์

              -           13.4479     13.4479 100.00 

2.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน               -           13.4479     13.4479 100.00 

กจิกรรม พฒันาระบบการบรกิารและ

สารสนเทศดา้นเด็กและเยาวชนดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิลั

              -           13.4479     13.4479 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนระบบการบริการ

และสารสนเทศที่ไดร้บัการพฒันาดว้ย

เทคโนโลยดีิจิทลัตามมาตรฐานที่กาํหนด

ระบบ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของระบบการ

บริการและสารสนเทศที่ไดร้บัการพฒันา

ดว้ยเทคโนโลยดีิจิทลัเป็นไปตามมาตฐาน

ที่กาํหนด

รอ้ยละ 80

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม               -            8.7427       8.7427 100.00 

3.1 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื               -            8.7427       8.7427 100.00 

กจิกรรม โครงการพฒันาบรกิารภาครฐั

เพือ่กา้วสู่ยุคดจิทิลั

              -            8.7427       8.7427 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : หน่วยงานมรีะบบการ

เชื่อมโยงเพื่อการใชบ้ริการภาครฐักบัประชาชน

ระบบ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบสามารถใชง้าน

เพื่อการเชื่อมโยงการใหบ้ริการกบั

ประชาชนแบบไรร้อยต่อไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

4. กระทรวงสาธารณสุข         28.6736         30.4000       1.7264 6.02    

4.1 กรมการแพทย์               -            9.5000       9.5000 100.00 

กิจกรรม พฒันาระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล (HIS) สาํหรบัจดัเก็บขอ้มูล

ผูร้บัการบาํบดัรกัษาฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ

              -            9.5000       9.5000 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนธุรกรรมต่อปี 

ในการใหบ้ริการมากกวา่

ธุรกรรม 50,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนับ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิม่/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

4.2 กรมควบคุมโรค         28.6736         20.9000 -7.7736 -27.11

กิจกรรม พฒันาบรกิารเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิทิลั

ของรฐั

        28.6736         20.9000 -7.7736 -27.11

ตวัชี้วดักิจกรรม :จาํนวนกระบวนงานที่

ปรบัเปลีย่นเป็นดิจิทลัไดต้ามมาตรฐาน

กระบวนงาน 10

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครัง้ของ

เหตกุารณผ์ดิปกตทิางสาธารณสุข

ทีไ่ดร้บัการตรวจจบัและรายงานผล

การวเิคราะหค์วามเสี่ยงภายใน

1 ระยะฟกัตวั

ครัง้ 35

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.2 : พฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัท่ี

สาคญัของรฐั (Digital platform)

     1,208.9483      1,835.2600    626.3117 51.81   

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ความสาํเร็จของการพฒันาแพลตฟอรม์ตาม

แผนงาน ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

ตวัช้ีวดัท่ี 2 : จาํนวนผูใ้ชบ้ริการของรฐัผ่านแพลตฟอรม์ดิจทิลั

มีความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 85

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์

ดิจทิลัของรฐั

     1,208.9483      1,835.2600    626.3117 51.81   

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายน้ํา : One Stop Service

Portal พอรท์ลัดิจทิลักลางภาครฐั เพื่อเป็นศูนยก์ลาง

ในการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน

รฐัดว้ยกนัและเป็นศูนยก์ลางการใชบ้ริการดิจทิลัสาํหรบั

ประชาชนและภาคสว่นอื่นๆ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

     1,208.9483      1,835.2600    626.3117 51.81   

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี        725.1989        522.6829 -202.5160 -27.93

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ          7.4925          8.2051       0.7126 9.51    

กจิกรรม พฒันารูปแบบงานบรกิาร

ภาครฐัเพือ่อาํนวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ

         7.4925          8.2051       0.7126 9.51    

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จของการ

พฒันาแพลตฟอรม์กลางในการใหบ้ริการ

ประชาชนแบบเบด็เสร็จทางอเิลก็ทรอนิกส์

ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนับ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิม่/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

1.2 สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้

(องคก์ารมหาชน)

              -           10.9240     10.9240 100.00 

กิจกรรม พฒันาแพลตฟอรม์การเรยีนรู ้

สาธารณะออนไลน์

              -           10.9240     10.9240 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกลุม่เป้าหมาย

ที่เขา้ใชบ้ริการแพลตฟอรม์การเรียนรู ้

สาธารณะออนไลน์

คน 500,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ถงึ

แพลตฟอรม์การเรียนรูส้าธารณะออนไลน์

ผ่านช่องทางออนไลนต่์างๆ อาทิ

Facebook Youtube และสื่อออนไลน์

อืน่ๆ

ครัง้/ปี 5,000,000

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชดุความรู ้

(Digital contents)

/หลกัสูตรการเรียนรูอ้อนไลนใ์นรูปแบบ

ต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ชดุ 250

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูไ้ดร้บัการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นรูปแบบการ

ฝึกปฏบิตัจิริง

คน 1,000

1.3 สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั

(องคก์ารมหาชน)

       717.7064        503.5538 -214.1526 -29.84

กิจกรรม การพฒันาระบบกลาง

ดา้นกฎหมาย (Law Portal)

        24.1710         10.6075 -13.5635 -56.11

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนระบบกลาง

ดา้นกฎหมาย

ระบบ 1 1

กิจกรรม การพฒันาระบบเครอืข่าย

สือ่สารขอ้มูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครฐั

(Government Information Network

: GIN)

       544.7481        372.4000 -172.3481 -31.64

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนหน่วยงาน

ภาครฐั (สะสม) ที่มกีารเขือ่มโยงกนัผ่าน

เครือขา่ยสื่อสารภาครฐั

หน่วยงาน 3200 3100

กิจกรรม ศูนยก์ลางขอ้มูลใหป้ระชาชน 

ธุรกิจ และชาวต่างชาต ิตดิต่อราชการ

แบบเบด็เสร็จ ครบวงจร ณ จดุเดยีว

        95.7650         63.4645 -32.3005 -33.73

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนบริการใน

รูปแบบดิจิทลัที่สามารถเขา้ถงึไดผ่้าน

ศูนยบ์ริการร่วม

บริการ 14
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนับ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิม่/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกิดศูนยบ์ริการภาครฐั

แบบเบด็เสร็จ (One Stop Service : 

OSS) ทีร่องรบับริการสาํคญัเพิ่มขึ้น

บริการ 13

ตวัชี้วดักิจกรรม : สามารถใหบ้ริการระบบ

อาํนวยความสะดวกแก่ภาคประชาชน

อย่างต่อเน่ือง

บริการ 3

กิจกรรม ศูนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มูลกลาง

ภาครฐั (Government Data

Exchange: GDX)

        10.0000         15.7200       5.7200 57.20   

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนชดุขอ้มูล

ทีเ่ชื่อมโยง /บูรณาการผ่านระบบ

ศูนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มูลกลาง (เพิ่มขึ้น)

ชดุขอ้มูล 4

กิจกรรม ศูนยก์ลางขอ้มูลเปิดภาครฐั 

และส่งเสรมิการเปิดเผยและใช ้

ประโยชนจ์ากขอ้มูล

        43.0223         41.3618 -     1.6605 -3.86

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนระบบเชื่อมโยง

ขอ้มูลเปิดของหน่วยงานรฐัมายงัศูนย์

กลางขอ้มูลเปิดภาครฐั

(Open Data Platform)

ระบบ 1 1

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

              -           43.1260     43.1260 100.00 

2.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ

              -           29.1040     29.1040 100.00 

กิจกรรม บูรณาการระบบขอ้มูลทะเบยีนเกษตรกรและ

จดัทาํขอ้มูลทางดา้น

การเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยง

กบัศูนยก์ลางขอ้มูลเปิดภาครฐั

              -           29.1040     29.1040 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชดุโครงสรา้งมาตรฐานเพื่อการแลกเปลีย่น

ขอ้มูลทางดา้นการเกษตร

ระบบ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : เครื่องมอืตรวจสอบ

เอกสารสทิธิ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใหก้รมส่งเสริมการเกษตร

ระบบ 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนับ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิม่/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.2 สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

              -           14.0220     14.0220 100.00 

กิจกรรม การพฒันาระบบบรหิารวกิฤต

และการปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาไฟป่า

เชงิพื้นที่

              -            8.6000       8.6000 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จในการ

พฒันาแพลตฟอรม์ดิจิทลัสาํหรบัการ

บริหารจดัการของภาครฐัของหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งมกีารทดสอบใชง้าน/นาํไปใช ้

เพื่อการตดัสนิใจเชงินโยบายของภาครฐั

ระบบ 1

กิจกรรม การพฒันาระบบบรหิารจดัการการใชง้านโดรน

เพือ่ความปลอดภยัในการใชห้ว้งอากาศ

              -            5.4220       5.4220 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จในการ

พฒันาแพลตฟอรม์ดิจิทลัสาํหรบัการ

บริหารจดัการของภาครฐัเพื่อใหห้น่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้งมกีารทดสอบใชง้าน/นาํไปใช ้

เพื่อการตดัสนิใจเชงินโยบาย

ระบบ 1

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               -           41.5900     41.5900 100.00 

3.1 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร               -           41.5900     41.5900 100.00 

กจิกรรม การพฒันาระบบฐานขอ้มูล

การเกษตร

              -           41.5900     41.5900 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : แพลตฟอรม์ระบบ

ฐานขอ้มูลเกษตร

แพลตฟอรม์ 1

4. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม        483.7494      1,186.2271    702.4777 145.22 

4.1 สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ

       391.2579        845.7631    454.5052 116.17 

กิจกรรม พฒันาระบบคลาวดก์ลาง

ภาครฐั (Government Data Center and Cloud 

service: GDCC)

       391.2579        845.7631    454.5052 116.17 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มขีอ้มูลจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ Data set 7

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม : สามารถดาํเนินการได ้

ในปีงบประมาณไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : หน่วยประมวลผลรวมที่

สามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างนอ้ยจาํนวน

vCPU 48,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนับ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิม่/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

4.2 สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์         92.4915        340.4640    247.9725 268.10 

กิจกรรม พฒันามาตรฐานและการใหบ้รกิารเพือ่เปลีย่น

ผ่านสู่รฐับาลดจิทิลัตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัวิ่า

ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

        92.4915        340.4640    247.9725 268.10 

ตวัชี้วดักิจกรรม : มมีาตรฐานสาํหรบั

เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์Digital ID /การใช ้

ลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสฺ/์ชดุขอ้มูลของ

หน่วยงานภาครฐั และมเีครื่องมอืในการ

ปกป้องระบบหรือขอ้มูลที่สาํคญัของ

ภาครฐัสาํหรบั 250 หน่วยงาน

ระบบ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความพงึพอใจ

ในการใหบ้ริการ

รอ้ยละ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม : สามารถดาํเนินการได ้

ภายในปีงบประมาณ

เดือน 12 12

ตวัชี้วดักิจกรรม : สามารถดาํเนินการได ้

ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 100 100

5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม               -           29.8357     29.8357 100.00 

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

              -           29.8357     29.8357 100.00 

กจิกรรม พฒันาระบบบรหิารจดัการคลงัขอ้มูลภูมิ

สารสนเทศกลางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

              -           29.8357     29.8357 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนชดุขอ้มูล

ทีป่รบัเปลีย่นเป็นรูปแบบดิจิทลัคุณภาพ

ตามมาตรฐานไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

6. กระทรวงพลงังาน               -           11.7983     11.7983 100.00 

6.1 สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน               -           11.7983     11.7983 100.00 

กจิกรรม พฒันาแพลตฟอรม์การเชื่อมโยงและการ

วเิคราะหข์อ้มูลภาครฐั

              -           11.7983     11.7983 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จของการ

พฒันาแพลตฟอรม์ดา้นพลงังานตาม

แผนงานไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

5,000,000              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 5,000,000              บาท

1) จา้งทีป่รกึษาดาํเนินการจดัทาํกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูของกรมอตุนุิยมวทิยา 5,000,000              บาท

2,515,600              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,515,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัทาํธรรมาภบิาลขอ้มลู ของสาํนกังาน

คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 2,515,600              บาท

2,500,000              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูและขอ้มลูเปิดภาครฐัดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั 2,500,000              บาท

เป้าหมายที่ 1 : ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดิจทิลัพรอ้มทัง้พฒันาทกัษะดิจทิลับคุลากรของรฐั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ทกุหน่วยงานภาครฐัระดบักรมหรอืเทยีบเท่ามีความกา้วหนา้ไปสูก่ารเป็นองคก์รดิจทิลั

ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : ปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั (DigitizeDigitize) ที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน

และเปิดเผยขอ้มูลดิจทิลัภาครฐั (Open Data) เพือ่ใชป้ระโยชน์ของประเทศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : หน่วยงานของรฐัจดัทาํขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นดิจทิลัของขอ้มูลท ัง้หมด

ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50

ตวัช้ีวดัที่ 2 : หน่วยงานของรฐัเปิดเผยชดุขอ้มูลที่จาํเป็นในรูปแบบดิจทิลัที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน

ของชดุขอ้มูลเปิดท ัง้หมดของแต่ละหน่วยงานไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

กรมอตุนิุยมวิทยา

โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั

สาํนักงานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั

กลุ่มโครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั

ห่วงโซ่คณุค่า :  ตน้น้ํา : Digitization (การปรบัเปลี่ยนขอ้มูลภาครฐัเป็นรูปแบบดิจทิลั และเปิดเผยขอ้มูล

ภาครฐัไปสูส่าธารณะ เพือ่มุ่งเนน้การสรา้งบรกิารดิจทิลัและการต่อยอดพฒันาบรกิารจากขอ้มูลเปิด 

และพฒันาทกัษะบคุลากรดา้นดิจทิลั)
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ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสาํเรจ็ของกระบวนงานที่รบัการปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นดิจทิลัตาม

มาตรฐานไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50 ของกระบวนงานของหน่วยงาน

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนบรกิาร ทะเบยีนเอกสารดิจทิลัที่บูรณาการผ่านแพลตฟอรม์ดิจทิลั

ของรฐั 100 บรกิาร/ทะเบยีนเอกสารดิจทิลั

5,312,400              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 5,312,400              บาท

1) โครงการพฒันาตน้แบบศูนยก์ลางการบรกิารประชาชนในการตดิต่อราชการ

แบบเบด็เสร็จครบวงจร 5,312,400              บาท

13,447,900             บาท

1. งบลงทนุ 13,447,900             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 13,447,900             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 13,447,900             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,447,900             บาท

(1) โครงการพฒันาการจดัสวสัดกิารเงนิอดุหนุนเพือ่เลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ

ผ่านระบบดจิทิลั กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 13,447,900             บาท

เป้าหมายที่ 2 : สรา้งแพลตฟอรม์ดิจทิลัภาครฐัเพือ่บรกิารที่ดีข้ึนสาํหรบัประชาชน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสาํเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัที่สาํคญัของรฐัอย่างนอ้ย 6 แพลตฟอรม์

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.1 : พฒันาบรกิารเพือ่เช่ือมโยงแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

สาํนักนายกรฐัมนตรี

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

โครงการ : โครงการพฒันาบรกิารเพือ่เช่ือมโยงแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

โครงการ : โครงการพฒันาบรกิารเพือ่เช่ือมโยงแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาบรกิารเพือ่เช่ือมโยงแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

ห่วงโซ่คณุค่า :  กลางน้ํา : Digital Services เกดิการพฒันาบรกิารดิจทิลัภาครฐัสาํหรบัใหบ้รกิาร

ประชาชนตามมาตรฐานบรกิารดิจทิลั เพือ่เช่ือมโยงกบัแพลตฟอรม์ดิจทิลักลางภาครฐั ใหเ้กดิการ

เขา้ถงึผ่านช่องทางเดียว
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8,742,700              บาท

1. งบลงทนุ 8,742,700              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 8,742,700              บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 8,742,700              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,742,700              บาท

(1) พฒันาระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูคาํขออนุญาตอเิลก็ทรอนิกส ์และระบบ

การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) ผ่านระบบ NSW และเพิม่

ประสทิธภิาพระบบรบักลางใหร้องรบัการชาํระเงนิแบบดจิทิลั (e-Payment)

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,742,700              บาท

9,500,000              บาท

1. งบลงทนุ 9,500,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000              บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 9,500,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,500,000              บาท

(1) พฒันาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สาํหรบัจดัเก็บขอ้มลู

ผูร้บัการบาํบดัรกัษาฟ้ืนฟูตดิยาเสพตดิ สถาบนับาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟู

ผูต้ดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุี

จงัหวดัปทมุธานี 1 รายการ 9,500,000              บาท

20,900,000             บาท

1. งบลงทนุ 20,900,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 20,900,000             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 20,900,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 20,900,000             บาท

(1) ระบบจดัการขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการแบบรวมศูนยส์าํหรบัการพฒันา

สู่ DDC 4.0 ระยะที ่2 ศูนยส์ารสนเทศ ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบรุ ี

จงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 20,900,000             บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

โครงการ : โครงการพฒันาบรกิารเพือ่เช่ือมโยงแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมการแพทย์

โครงการ : โครงการพฒันาบรกิารเพือ่เช่ือมโยงแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

กรมควบคมุโรค

โครงการ : โครงการพฒันาบรกิารเพือ่เช่ือมโยงแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั
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8,205,100              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 8,205,100              บาท

1) โครงการยกระดบัการพฒันาการใหบ้รกิารภาครฐัแก่นิตบิคุคลแบบเบด็เสร็จ

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ 8,205,100              บาท

10,924,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,924,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,924,000             บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 10,924,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแพลตฟอรม์การเรยีนรูส้าธารณะออนไลน์

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10,924,000             บาท

503,553,800           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 503,553,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 503,553,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 405,288,000            บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 98,265,800             บาท

(1) ระบบกลางดา้นกฎหมาย แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร

1 ระบบ 10,607,500             บาท

(2) การพฒันาแพลตฟอรม์ขอ้มลูเปิดภาครฐั แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 38,193,800             บาท

(3) การพฒันาระบบศูนยก์ลางขอ้มลูใหป้ระชาชนตดิต่อราชการแบบเบด็เสร็จ 

ครบวงจร ณ จดุเดยีว ใหร้องรบัการใหบ้รกิารประชาชนในรูปแบบดจิทิลั

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 49,464,500             บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.2 : พฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัที่สาํคญัของรฐั (Digital platform)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความสาํเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ตามแผนงาน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารของรฐัผ่านแพลตฟอรม์ดิจทิลัมีความพงึพอใจ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 85

สาํนักนายกรฐัมนตรี

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

ห่วงโซ่คณุค่า : ปลายน้ํา : One Stop Service Portal พอรท์ลัดิจทิลักลางภาครฐั เพือ่เป็นศูนยก์ลาง

ในการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างหน่วยงานรฐัดว้ยกนัและเป็นศูนยก์ลางการใชบ้รกิารดิจทิลั

สาํหรบัประชาชนและภาคสว่นอืน่ๆ แบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดียว

สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

สาํนักงานพฒันารฐับาลดิจทิลั (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั
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29,104,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 29,104,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 29,104,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 6,635,800              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรและจดัทาํขอ้มลู

ทางดา้นการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกบัศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั

ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ระบบ 22,468,200             บาท

14,022,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,022,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,022,000             บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 14,022,000             บาท

(1) พฒันาระบบบรหิารจดัการโดรน และ Mobile Application เพือ่ควบคุม 

ตดิตาม และขออนุญาตบนิโดรน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ 5,422,000              บาท

(2) พฒันาระบบภูมสิารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการไฟป่า และ Mobile 

Application การปฏบิตักิารไฟป่า แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ 8,600,000              บาท

41,590,000             บาท

1. งบลงทนุ 41,590,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 41,590,000             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 41,590,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 41,590,000             บาท

(1) การพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 41,590,000             บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั
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845,763,100           บาท

1. งบดาํเนินงาน 845,763,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 845,763,100           บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 845,763,100            บาท

340,464,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 340,464,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 340,464,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 8,993,100              บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 331,470,900           บาท

(1) ค่าพฒันาระบบ หน่วยปฏบิตัสิาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 331,470,900           บาท

29,835,700             บาท

1. งบลงทนุ 29,835,700             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 29,835,700             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 29,835,700             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 29,835,700             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการคลงัขอ้มลูภูมสิารสนเทศกลาง

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 29,835,700             บาท

11,798,300             บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 11,798,300             บาท

1) โครงการการเชื่อมโยงและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการดา้นพลงังาน 11,798,300             บาท

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

สาํนักงานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

สาํนักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัของรฐั

กระทรวงพลงังาน

สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการด าเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

 หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

1) ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

 หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง : 11 กระทรวง 21 หน่วยงาน 2 รฐัวสิาหกจิ

38,279,000 27,400,000 

(1) กระจายการทอ่งเทีย่วในมติพิื้นที ่และรายไดสู่้ชุมชน ตลอดจนการใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการทอ่งเทีย่ว

อยา่งย ัง่ยนื เพือ่ใหก้ารทอ่งเทีย่วเป็นเครื่องมอืในการลดความเหลือ่มล า้ของสงัคมไทย และเป็นกลไกหลกั

ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศอนัจะส่งผลต่อการสรา้งขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ

(2) พฒันาการทอ่งเทีย่วท ัง้ระบบ มุง่เนน้นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มคุณภาพ สรา้งความหลากหลายดา้นการทอ่งเทีย่ว

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว โดยมุง่เนน้การพฒันาการทอ่งเทีย่วในสาขาทีม่ศีกัยภาพ

(3) รกัษาจดุเด่นของประเทศดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เอกลกัษณ์ความเป็นไทย

ตลอดจนใหคุ้ณค่ากบัสิ่งแวดลอ้ม

(4) สรา้งความเชื่อม ัน่ในเรื่องความปลอดภยัใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว และบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กดิความปลอดภยั

เพือ่ไมใ่หน้กัทอ่งเทีย่วถกูเอารดัเอาเปรียบ

        2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างประเทศ

2) นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย

3) ผูป้ระกอบการธุรกจิทอ่งเทีย่ว และประชาชนในชุมชนทอ้งถิ่น

        2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

6,801,240,000 6,774,931,400              



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธิ์ : รายไดภ้าคการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้น 

(ดา้นเศรษฐกจิ)

ผลสมัฤทธิ์

หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564

- ตวัชี้วดั : รายไดภ้าคการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่่านมา รอ้ยละ 10 5

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ลดความเหลือ่มล ํา้โดยการขยายตวั

ของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วชมุชนเพิม่ขึ้น (ดา้นสงัคม)

- ตวัชี้วดั : ลดความเหลือ่มล ํา้โดยการขยายตวั

ของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วชมุชนเพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา

รอ้ยละ 5 5

(3) ผลสมัฤทธิ์ : อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ดา้นความย ัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

โดย Travel and Tourism Competitiveness Index

(TTCI) อยู่ในอนัดบัทีด่ขี ึ้น (ดา้นสิง่แวดลอ้ม)

- ตวัชี้วดั : อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ดา้นความย ัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

โดย Travel and Tourism Competitiveness Index

(TTCI) อนัดบัทีเ่พิม่ขึ้น

อนัดบั - 120
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ

แผนปฏรูิปประเทศ และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

ประเดน็ 
การท่องเทีย่ว 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้ง 
ความเขม็แขง็ทางเศรษฐกจิ 
และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

เป้าหมายที ่4 สดัส่วนผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศดา้นการ
ท่องเทีย่วต่อผลติภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศเพิม่ขึ้นและอนัดบัขดี
ความสามารถทางการ 
แข่งขนัดา้นการท่องเทีย่ว 
ของประเทศไทยโดย  
Travel and Tourism 
Competitiveness Index 
(TTCI) ดขีึ้น 

ตวัชี้วดัเป้าหมายที ่4  
สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศดา้นการท่องเทีย่วต่อ
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ
เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 21 และสดัส่วน
รายไดจ้ากการท่องเทีย่วของเมอืง
หลกัและเมอืงรอง 85:15  รวมท ัง้
อนัดบัขดีความสามารถทางการ
แข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วของ
ประเทศไทย  
โดย Travel and Tourism 
Competitiveness Index (TTCI) 
อยู่ในอนัดบั 30  
ของโลก ในปี 2564 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 

และแผนปฏรูิปประเทศ 

แผนปฏรูิปประเทศ 

ดา้นเศรษฐกจิ 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์การสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

ยทุธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายที่ 1 : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเทีย่วต่อผลติภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศเพิม่ขึ้นและอนัดบัขดีความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทย 
โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดขีึ้น 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564          

            แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยว 

       งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ   6,774.9314 ลา้นบาท             

        เงนินอกงบประมาณ*           27.4000      ลา้นบาท 

       หมายเหต ุ  *เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หน่วยงานเจา้ภาพ :  

ส านกังานปลดักระทรวง 

การท่องเทีย่วและกฬีา 

แนวทางที่ 1.2 : ท่องเทีย่วเชงิธุรกจิ 

ตวัช้ีวดั 

1. อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 

เชงิธุรกจิ ขยายตวัรอ้ยละ 5  

2. อนัดบัของไทยในการเป็นจดุหมายปลายทาง 

ในการจดัการประชมุนานาชาตติามดชันี 

International Congress and Convention 

Association (ICCA) 1 ใน 23  

 

 

 

 

แนวทางที่ 1.1 : ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 

ตวัช้ีวดั 

1. อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค ์

และวฒันธรรม เพิม่รอ้ยละ 10  

2. จ านวนเมอืงและชุมชนทีม่ศีกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์

และวฒันธรรม จ านวน 5 เมอืง  

 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  

1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 

อย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมสง่เสริมการเกษตร  

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่ววถิเีกษตร 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  

1. กรมทรพัยากรธรณี  

- โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรณีวทิยา 

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมการพฒันาชมุชน  

- โครงการพฒันากระบวนการบรหิารจดัการชมุชนท่องเทีย่ว 

เชงิสรา้งสรรค ์

- โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการชมุชนท่องเทีย่ว 

รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

กระทรวงวฒันธรรม  

1. ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

- โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

2. กรมศิลปากร  

- โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

ทางการท่องเทีย่ว 

- โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) 

3. ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  

- โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

รฐัวิสาหกจิ  

1. การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย   805.0334 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     17.4000 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเทีย่วต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้นและอนัดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทยโดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดขีึ้น 

ตวัช้ีวดัที่ : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเทีย่วต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 21 และสดัส่วนรายไดจ้ากการท่องเทีย่วของเมอืงหลกัและเมอืงรอง 85:15  รวมท ัง้อนัดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอนัดบั 30 ของโลก ในปี 2564 
 

 

 
แนวทางที่ 1.3 : ท่องเทีย่วเชงิ สุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 

ตวัช้ีวดั 

1. อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ  

ความงาม และแพทยแ์ผนไทยขยายตวัรอ้ยละ 5  

2. อนัดบัดา้นรายไดก้ารท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศไทย  

โดยGlobal Wellness Institute อนัดบัที ่12  

3. อตัราการเพิม่ขึ้นของจ านวนสถานประกอบการดา้นการท่องเทีย่ว 

เชงิสุขภาพทีไ่ดร้บัมาตรฐานการท่องเทีย่วเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5  

 

แนวทางที่ 1.4 : ท่องเทีย่วส าราญทางน า้ 

ตวัช้ีวดั 

1. อตัราการขยายตวัของรายไดก้าร

ท่องเทีย่วส าราญทางน า้  

ขยายตวัรอ้ยละ 5  

2. จ านวนท่าเรือท่องเทีย่วใน 

ประเทศไทย จ านวน 2 ท่าเรือ 

แนวทางที่ 1.5 : ท่องเทีย่วเชื่อมโยงภูมภิาค 

ตวัช้ีวดั 

1. อตัราการขยายตวัของจ านวน 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทาง 

ผ่านแดนระหวา่งประเทศไทย 

กบัประเทศสมาชกิอาเซยีน  

ขยายตวัรอ้ยละ 5  

 
 

แนวทางที่ 1.6 : ระบบนิเวศการท่องเทีย่ว 

ตวัช้ีวดั 

1. อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว         

โดย TTCI อยู่ใน 85 อนัดบัแรก  

2. อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคม             

ทางบกและทางน า้ โดย TTCI อยู่ใน 50 อนัดบัแรก  

3. อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นความย ัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิ 

และสิง่แวดลอ้มโดย TTCI อยู่ใน 120 อนัดบัแรก  

 

 

 

 
ส านักนายกรฐัมนตรี  

1. ส านักงานสง่เสริมการจดัประชุม 

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  

- โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

เชงิธุรกจิ 

รฐัวิสาหกจิ  

1. การกฬีาแหง่ประเทศไทย  

- โครงการการส่งเสริมอตุสาหกรรมการกฬีา 

2. การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิกฬีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย      472.4813 ลา้นบาท 

 

กระทรวงสาธารณสขุ  

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  

- โครงการยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพความงาม 

และแพทยแ์ผนไทยครบวงจร 

2. กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

- โครงการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและการแพทย ์  

รฐัวิสาหกจิ  

1. การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย           67.1208 ลา้นบาท 

 

ส านักนายกรฐัมนตร ี 

1. ส านักงานสง่เสริมการจดัประชุม 

และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  

- โครงการบูรณาการส่งเสริม 

การท่องเทีย่วส าราญทางน า้ 

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมเจา้ท่า  

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

เพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว 

รฐัวิสาหกจิ  

1. การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

ส าราญทางน า้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 243.7748 ลา้นบาท 

 

รฐัวิสาหกจิ  

1. การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว

เชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 50.0000 ลา้นบาท 

 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองทพัอากาศ  

- โครงการพฒันาการท่องเทีย่วเขตทหาร 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  

1. ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  

- โครงการเพือ่พฒันาระบบนิเวศการท่องเทีย่ว 

2. กรมการท่องเที่ยว  

- โครงการส่งเสริมและสรา้งประสทิธิภาพดา้นการท่องเทีย่ว 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบริการ 

- โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวก 

ดา้นการท่องเทีย่ว 

3. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และทนุทางภูมปิญัญา 

และวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื 

- โครงการส่งเสริมการใหบ้ริการดา้นองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

- โครงการพฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเทีย่วในพื้นทีพ่เิศษเพือ่ยกระดบั 

แหลง่ท่องเทีย่วสู่ระดบัมาตรฐานสากล 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  

1. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

- โครงการระบบนิเวศการท่องเทีย่ว 

กระทรวงคมนาคม  

1. กรมเจา้ท่า  

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว 

2. กรมทางหลวงชนบท  

- โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเทีย่ว 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  

- โครงการพฒันาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่เพือ่เสริมศกัยภาพ 

และยกระดบัขดีความสามารถการท่องเทีย่ว 

2. กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช  

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมโยธาธิการและผงัเมือง  

- โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว 

กระทรวงแรงงาน   

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  

- โครงการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นการท่องเทีย่วและบริการ 

กระทรวงสาธารณสขุ  

1. กรมอนามยั  

- โครงการพฒันาและยกระดบัระบบการจดัการสุขาภบิาลอาหาร 

และการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว 

รฐัวิสาหกจิ  

1. การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยสู่ความเป็นคุณภาพ    

    

 

รวมงบประมาณรายจา่ย   5,136.5211 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     10.0000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย

แผนงาน

บูรณาการ/

ตวัช้ีวดั 

 

แนวทาง / 

ตวัช้ีวดั 

 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

โครงการ 

669





6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จ านวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 6,801.2400 82.3053       2,439.7228     3,692.8615     560.0418      6,774.9314     -26.3086 -0.39

ส านักนายกรฐัมนตรี 75.3559    -               -                 79.6151     -             79.6151     4.2592          5.65     

1. ส านักงานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน)

75.3559    -               -                 79.6151     -             79.6151     4.2592          5.65     

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิธุรกจิ 75.3559        -               -                75.0713         -             75.0713         -0.2846 -0.38

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส าราญทางน า้

-                -               -                4.5438          -                4.5438          4.5438          100.00  

กระทรวงกลาโหม 29.6458    -               -                -              11.0580        11.0580         -18.5878 -62.70

1. กองทพัอากาศ 29.6458    -               -                -              11.0580        11.0580         -18.5878 -62.70

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเขตทหาร 29.6458        -               -                -                 11.0580        11.0580         -18.5878 -62.70

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 636.2218   -               -                 238.5180    429.8261   668.3441    32.1223        5.05     

1. ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 173.2904   -               -                 -              172.2883   172.2883    -1.0021 -0.58

โครงการ : โครงการเพือ่พฒันาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 166.0752      -               -                -                 172.2883      172.2883       6.2131          3.74    

โครงการ : โครงการเพือ่การท่องเที่ยวส าราญทางน า้ 2.4652         -               -                -                 -                -                 -2.4652 -100.00

โครงการ : โครงการเพือ่การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์

และวฒันธรรม

4.7500         -               -                -                 -                -                 -4.7500 -100.00

2. กรมการท่องเที่ยว 237.0705   -               -                 -              257.5378   257.5378    20.4673        8.63     

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสรา้งประสทิธภิาพ

ดา้นการท่องเที่ยว

27.4180        -               -                -                 61.7545        61.7545         34.3365        125.23  

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาเพือ่ยกระดบั

คุณภาพสนิคา้และบริการ

3.1490         -               -                -                 15.8000        15.8000         12.6510        401.75  

โครงการ : โครงการพฒันาระบบความปลอดภยั

และการอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

206.5035      -               -                -                 179.9833      179.9833       -26.5202 -12.84

3. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

225.8609   -               -                 238.5180    -                238.5180    12.6571        5.60     

โครงการ : โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม และทุนทางภูมปิญัญาและวฒันธรรม

เพือ่การท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื

4.0000         -               -                 3.6000          -                3.6000          -0.4000 -10.00

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใหบ้ริการดา้นองคค์วามรู ้

เพือ่การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื

5.4989         -               -                4.7581          -                4.7581          -0.7408 -13.47

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการสู่องคก์ร

ที่เป็นเลศิในการบริหารจดัการการท่องเที่ยว

12.3040        -               -                -                 -                -                 -12.3040 -100.00

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์

และวฒันธรรม

147.0580      -               -                174.9608       -                174.9608       27.9028        18.97   

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและกจิกรรม

การท่องเที่ยวเชือ่มโยงกบัเสน้ทางการท่องเที่ยวทางทะเล 

และชายฝัง่

22.0000        -               -                -                 -                -                 -22.0000 -100.00

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชือ่มโยงภูมภิาค 23.0000        -               -                -                 -                -                 -23.0000 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเที่ยว

ในพื้นที่พเิศษเพือ่ยกระดบัแหลง่ท่องเที่ยวสู่ระดบั

มาตรฐานสากล

12.0000        -               -                55.1991         -                55.1991         43.1991        359.99  

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 47.8983    -               -                 23.1005     -                23.1005     -24.7978 -51.77

1. มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 1.4000      -               -                 -              -                -              -1.4000 -100.00

โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 1.4000         -               -                -                 -                -                 -1.4000 -100.00

2. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 41.9996    -               -                 23.1005     -                23.1005     -18.8991 -45.00

โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 41.9996        -               -                -                 -                -                 -41.9996 -100.00

โครงการ : โครงการระบบนิเวศการท่องเที่ยว -                -               -                23.1005         -                23.1005         23.1005        100.00  

3. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 4.4987      -               -                -              -                -              -4.4987 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยว

4.4987         -               -                -                 -                -                 -4.4987 -100.00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.8600      3.5688     -             -              -                3.5688       -0.2912 -7.54

1. กรมสง่เสริมการเกษตร 3.8600      3.5688     -             -              -                3.5688       -0.2912 -7.54

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

วถิเีกษตร

3.8600         3.5688        -                -                 -                3.5688          -0.2912 -7.54

กระทรวงคมนาคม 1,246.1206 -            1,593.4850 -              -                1,593.4850  347.3644       27.88   

1. กรมเจา้ท่า 81.6000    -            206.4310   -              -                206.4310    124.8310       152.98  

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

81.6000        -               206.4310      -                 -                206.4310       124.8310       152.98  

2. กรมทางหลวงชนบท 1,164.5206 -            1,387.0540 -              -             1,387.0540  222.5334       19.11   

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเที่ยว 1,164.5206    -               1,387.0540    -                 -                1,387.0540     222.5334       19.11   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 66.6244    -            85.9103    -              57.4861    143.3964    76.7720        115.23  

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ -             -            29.7370    -              44.9800    74.7170     74.7170        100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเล

และชายฝัง่เพือ่เสริมศกัยภาพและยกระดบัขดีความสามารถ

การท่องเที่ยว

-                -               29.7370    -             44.9800    74.7170         74.7170        100.00  

2. กรมทรพัยากรธรณี 14.8725    -            -             -              12.5061    12.5061     -2.3664 -15.91

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวทางธรณีวทิยา 14.8725        -               -                -                 12.5061        12.5061         -2.3664 -15.91

3. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 51.7519    -            56.1733    -              -             56.1733     4.4214          8.54     

โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ 51.7519        -               56.1733        -                 -                56.1733         4.4214          8.54    

กระทรวงมหาดไทย 578.0522   62.3713   525.6642   -              -             588.0355    9.9833          1.73     

1. กรมการพฒันาชมุชน 141.7566   62.3713   -             -              -             62.3713     -79.3853 -56.00

โครงการ : โครงการพฒันากระบวนการบริหารจดัการชมุชน

ท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์

141.7566      50.0000       -             -                 -             50.0000         -91.7566 -64.73

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการชมุชน

ท่องเที่ยวรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว

-                12.3713       -                -                 -                12.3713         12.3713        100.00  

2. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 436.2956   -            525.6642   -              -             525.6642    89.3686        20.48   

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยว 436.2956      -               525.6642      -                 -                525.6642       89.3686        20.48   

กระทรวงแรงงาน 21.8320    -            -             -              11.6400    11.6400     -10.1920 -46.68

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 21.8320    -            -             -              11.6400    11.6400     -10.1920 -46.68

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นการท่องเที่ยว

และบริการ

21.8320        -               -             -                 11.6400        11.6400         -10.1920 -46.68
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กระทรวงวฒันธรรม 387.9954   -            234.6633   -              50.0316    284.6949    -103.3005 -26.62

1. ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 47.6603    -            -             -              31.4767    31.4767     -16.1836 -33.96

โครงการ : โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรม

สรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

47.6603        -               -             -                 31.4767        31.4767         -16.1836 -33.96

2. กรมศิลปากร 320.3283   -            234.6633   -              4.0000      238.6633    -81.6650 -25.49

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรม

เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยว

156.3633      -               135.9047      -                 -                135.9047       -20.4586 -13.08

โครงการ : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงั

บวรสถานมงคล (วงัหนา้)

163.9650      -               98.7586    -                 4.0000     102.7586       -61.2064 -37.33

3. ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 20.0068    -            -             -              14.5549    14.5549     -5.4519 -27.25

โครงการ : โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรม

สรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

20.0068        -               -                -                 14.5549        14.5549         -5.4519 -27.25

กระทรวงสาธารณสขุ 17.7014    16.3652   -             -              -                16.3652     -1.3362 -7.55

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 6.0000      3.6703     -             -              -                3.6703       -2.3297 -38.83

โครงการ : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ

ความงามและแพทยแ์ผนไทยครบวงจร

6.0000         3.6703        -                -                 -                3.6703          -2.3297 -38.83

2. กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 9.5494      3.4505     -             -              -                3.4505       -6.0989 -63.87

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ

และการแพทย์

9.5494         3.4505        -             -                 -                3.4505          -6.0989 -63.87

3. กรมอนามยั 2.1520      9.2444     -             -              -                9.2444       7.0924          329.57  

โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัระบบการจดัการ

สุขาภบิาลอาหารและการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่รองรบัการท่องเที่ยว

2.1520         9.2444        -             -                 -                9.2444          7.0924          329.57  

รฐัวิสาหกจิ 3,689.9322 -            -             3,351.6279  -                3,351.6279  -338.3043 -9.17

1. การกฬีาแห่งประเทศไทย 357.1675   -            -             342.4100    -                342.4100    -14.7575 -4.13

โครงการ : โครงการการส่งเสริมอตุสาหกรรมการกฬีา 357.1675      -               -             342.4100       -                342.4100       -14.7575 -4.13

2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3,332.7647 -            -             3,009.2179  -                3,009.2179  -323.5468 -9.71

โครงการ : โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวไทย

สู่ความเป็นคุณภาพ

2,583.7806    -               -                2,537.2864     -                2,537.2864     -46.4942 -1.80

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์

และวฒันธรรม

386.5140      -               -                266.9315       -                266.9315       -119.5825 -30.94

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 68.4268        -               -                60.0000         -                60.0000         -8.4268 -12.32

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิกฬีา 75.0085        -               -                55.0000         -                55.0000         -20.0085 -26.67

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชือ่มโยง

กลุม่อาเซยีน

107.7242      -               -                50.0000         -                50.0000         -57.7242 -53.59

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวส าราญทางน า้ 111.3106      -               -                40.0000         -                40.0000         -71.3106 -64.06
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7. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น        6,801.2400         6,774.9314 -26.3086 -0.39

เป้าหมายที่ 1 : สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ

ดา้นการทอ่งเที่ยวตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

และอนัดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการทอ่งเที่ยว

ของประเทศไทย โดย Travel and Tourism

Competitiveness Index (TTCI) ดีข้ึน

       6,801.2400         6,774.9314 -26.3086 -0.39

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ

ดา้นการท่องเที่ยวต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 21

และสดัสว่นรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของเมืองหลกัและเมืองรอง 

85:15  รวมทัง้อนัดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนั

ดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel and Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอนัดบั 30 ของโลก 

ในปี 2564

  - 

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : ทอ่งเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์

และวฒันธรรม

       1,130.2061           805.0334 -325.1727 -28.77

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

เชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

รอ้ยละ 5   - 10

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนเมืองและชมุชนที่มีศกัยภาพ

ดา้นการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

เมือง 3   - 5

1. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา          151.8080           174.9608 23.1528 15.25   

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา             4.7500                  -   -4.7500 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการเพือ่การทอ่งเทีย่ว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

            4.7500                  -   -4.7500 -100.00

กจิกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนกจิกรรมทอ่งเทีย่ว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

            4.7500                  -   -4.7500 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการจดัการวฒันธรรมเพือ่การท่องเที่ยว

ในเขตวถิลีุม่น า้โขง

คน 600   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนสามารถเขา้ถงึเสน้ทาง

แหลง่ท่องเที่ยวใหม่เพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 3   -  - -                  -         

1.2 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ

เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

         147.0580           174.9608 27.9028 18.97   

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

         147.0580           174.9608 27.9028 18.97   

กจิกรรม พฒันาเมอืงและยา่นสรา้งสรรค์

สู่ระดบัสากล

          15.2000            14.3423 -0.8577 -5.64

ตวัชี้วดักจิกรรม : เมอืงในพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่

พเิศษไดร้บัการเตรียมความพรอ้ม ตามองคป์ระกอบ

ของการเขา้เป็นสมาชกิเครือขา่ยเมอืงสรา้งสรรค ์

(Creative City Network) ของ UNESCO

เมอืง 2   - 2 -                  -         

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

กจิกรรม พฒันาตน้แบบแหลง่ทอ่งเทีย่วโดยชมุชน

เชงิสรา้งสรรค์

                -              23.2408 23.2408 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนพื้นที่ตน้แบบ พื้นที่ขยายผล

และแหลง่เรียนรู ้ส าหรบัการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื

ที่ไดร้บัการพฒันาตามเกณฑ ์CBT

ชมุชน  -   - 27 -                  -         

กจิกรรม การพฒันาปรบัปรุงองคป์ระกอบ

ของเมอืงสรา้งสรรค์

         105.1786            96.7732 -8.4054 -7.99

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเมอืงในพื้นที่พเิศษไดร้บั

การพฒันาตามแนวทาง UNESCO Creative City

Network

เมอืง 4   - 3 -                  -         

กจิกรรม พฒันามาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

เพือ่สรา้งโอกาสการแขง่ขนัทางการตลาด

อยา่งมส่ีวนร่วม

          15.3451             4.9139 -10.4312 -67.98

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนสนิคา้และบริการสรา้งสรรค์

ดา้นการท่องเที่ยว

เรื่อง 1   - 1 -                  -         

กจิกรรม การพฒันาระบบนิเวศของเมอืงสรา้งสรรค์                 -              35.6906 35.6906 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเมอืงในพื้นที่พเิศษไดร้บั

การพฒันาตามแนวทางการต่อยอดการพฒันาตามเกณฑ์

การท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนืโลก (GSTC)

เมอืง  -   - 3 -                  -         

กจิกรรม พฒันาตน้แบบแหลง่ทอ่งเทีย่ว

และเมอืงแหง่ศิลปะเชงิสรา้งสรรค์

          11.3343                  -   -11.3343 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเมอืงและชมุชนในพื้นที่พเิศษ

ที่มศีกัยภาพไดร้บัการส่งเสริมดา้นการท่องเที่ยว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

แห่ง 2   -  - -                  -         

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

          43.3996                  -   -43.3996 -100.00

2.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ             1.4000                  -   -1.4000 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

และวฒันธรรม

            1.4000                  -   -1.4000 -100.00

กจิกรรม การสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว             1.4000                  -   -1.4000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนทอ้งถิน่ผูร้บับริการมคีวามรู ้

ความเขา้ใจดา้นการพฒันาผลติภณัฑช์มุชนและสนิคา้

OTOP การจดัการโฮมสเตย ์การแปรรูปผลติภณัฑ์

การเกษตร การสือ่สารทางการตลาดยคุเศรษฐกจิดจิทิลั

คน 100   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 3   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของโครงการที่แลว้เสร็จ

ตามระยะเวลา 12 เดอืน

รอ้ยละ 90   -  - -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

ตวัชี้วดักจิกรรม : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

ลา้นบาท 1.4000   -  - -                  -         

2.2 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง           41.9996                  -   -41.9996 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

และวฒันธรรม

          41.9996                  -   -41.9996 -100.00

กจิกรรม การพฒันาชมุชนทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

ดว้ยการสรา้งผลติภณัฑบ์รกิารสุขภาพทีม่อีตัลกัษณ์

          41.9996                  -   -41.9996 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนท่องเที่ยวสรา้งสรรคส์ามารถ

สรา้งผลติภณัฑบ์ริการสุขภาพที่เป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง

เพือ่บริการนกัท่องเที่ยว

ชมุชน 10   -  - -                  -         

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             3.8600             3.5688 -0.2912 -7.54

3.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร             3.8600             3.5688 -0.2912 -7.54

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

การทอ่งเทีย่ววถิเีกษตร

            3.8600             3.5688 -0.2912 -7.54

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว

วถิเีกษตร

            3.8600             3.5688 -0.2912 -7.54

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่ท่องเที่ยวเชงิเกษตร

ไดร้บัการพฒันา

แหลง่ 77   - 77 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่ท่องเที่ยวเชงิเกษตรมรีายได ้

เพิม่ขึ้นจากภาคการเกษตรไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ

รอ้ยละ 70   - 70 -                  -         

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           14.8725            12.5061 -2.3664 -15.91

4.1 กรมทรพัยากรธรณี           14.8725            12.5061 -2.3664 -15.91

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ทางธรณีวทิยา

          14.8725            12.5061 -2.3664 -15.91

กจิกรรม บูรณาการใหเ้กดิการทอ่งเทีย่ว

ดา้นธรณีวทิยาในพื้นทีแ่หลง่อนุรกัษธ์รณีวทิยา

          14.8725            12.5061 -2.3664 -15.91

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่ธรณีวทิยาในพื้นที่เป้าหมาย

ไดร้บัการส ารวจศึกษา และประเมนิ เพือ่พฒันา

เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางธรณีวทิยา

แห่ง 7   - 7 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ขอ้มูลแหลง่ท่องเที่ยวทางธรณีวทิยา

มคีวามถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

รอ้ยละ 100   - 100 -                  -         

5. กระทรวงมหาดไทย          141.7566            62.3713 -79.3853 -56.00

5.1 กรมการพฒันาชมุชน          141.7566            62.3713 -79.3853 -56.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันากระบวนการบรหิาร

จดัการชมุชนทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

         141.7566            50.0000 -91.7566 -64.73

กจิกรรม พฒันากระบวนการบรหิารจดัการชมุชน

ทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

         141.7566            50.0000 -91.7566 -64.73

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนที่มศีกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว ชมุชน  -   - 100 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : รายไดท้ี่เพิม่ขึ้นจากสนิคา้และบริการ

ดา้นการท่องเที่ยว

รอ้ยละ  -   - 10 -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวถิี

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมธุรกจิท่องเที่ยว

ชมุชน 20   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติภณัฑช์มุชนไดร้บัการพฒันา ผลติภณัฑ์ 100   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา กลุม่ 250   -  - -                  -         

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการ

ชมุชนทอ่งเทีย่วรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรม

การทอ่งเทีย่ว

                -              12.3713 12.3713 100.00  

กจิกรรม ส่งเสรมิการบรหิารจดัการชมุชนทอ่งเทีย่ว                 -              12.3713 12.3713 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนมคีวามพรอ้มรองรบั

นกัท่องเที่ยว 

ชมุชน  -   - 20 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : รายไดท้ี่เพิม่ขึ้นจากสนิคา้ 

และบริการดา้นการท่องเที่ยว

รอ้ยละ  -   - 10 -                  -         

6. กระทรวงวฒันธรรม          387.9954           284.6949 -103.3005 -26.62

6.1 ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม           47.6603            31.4767 -16.1836 -33.96

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

วฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

          47.6603            31.4767 -16.1836 -33.96

กจิกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว

จากมรดกทางศิลปวฒันธรรม

          45.2103            29.0267 -16.1836 -35.80

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม

กจิกรรมในการสบืทอดและเผยแพร่กจิกรรมทางศาสนา

ศิลปะ และวฒันธรรมแห่งกรุงรตันโกสนิทร ์ไม่นอ้ยกวา่

คน 300,000   - 200,000 -                  -         

กจิกรรม พฒันาสนิคา้และบรกิารทางวฒันธรรม

เพือ่เพิม่รายไดใ้หป้ระชาชน

            2.4500             2.4500 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม

กจิกรรมในการส่งเสริมสนบัสนุนอตุสาหกรรม

วฒันธรรมสรา้งสรรค ์ไม่นอ้ยกวา่

คน 140   - 140 -                  -         

6.2 กรมศิลปากร          320.3283           238.6633 -81.6650 -25.49

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรม

เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว

         156.3633           135.9047 -20.4586 -13.08

กจิกรรม ปรบัปรุง พฒันา เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม

         156.3633           135.9047 -20.4586 -13.08

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนแหลง่ศิลปวฒันธรรม

ที่ไดร้บัการพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยว

แห่ง 21   - 5 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา

ตามมาตรฐาน

รอ้ยละ 100                    -   100 -                  -         

โครงการที ่2 : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงั

บวรสถานมงคล (วงัหนา้)

         163.9650           102.7586 -61.2064 -37.33

กจิกรรม ปรบัปรุง ซอ่มแซม บูรณะโบราณสถาน

พระราชวงับวรสถานมงคล

         163.9650           102.7586 -61.2064 -37.33

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนแหลง่โบราณสถาน

ที่ไดร้บัการปรบัปรุง ซอ่มแซม บูรณะ

แหลง่ 1   - 1 -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่โบราณสถานที่ไดร้บัการ

ปรบัปรุงซอ่มแซม บูรณะตามมาตรฐาน

รอ้ยละ 100   - 100 -                  -         

6.3 ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั           20.0068            14.5549 -5.4519 -27.25

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

วฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

          20.0068            14.5549 -5.4519 -27.25

กจิกรรม การสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยั

เพือ่ต่อยอดทนุทางวฒันธรรม

          20.0068            14.5549 -5.4519 -27.25

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนสนิคา้และบริการ

ที่ไดร้บัการพฒันาสรา้งสรรคจ์ากทุนทางวฒันธรรม

รายการ 10   - 10 -                  -         

7. รฐัวสิาหกจิ          386.5140           266.9315 -119.5825 -30.94

7.1 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย          386.5140           266.9315 -119.5825 -30.94

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

         386.5140           266.9315 -119.5825 -30.94

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

และวฒันธรรม

         386.5140           266.9315 -119.5825 -30.94

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนแนวคิดสนิคา้และบริการ

ที่สรา้งสรรคใ์หม่

รายการ  -   - 15 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ลา้นบาท 386.5140   - 266.9315 -                  -         

แนวทางการด าเนินงานที่ 2 : ทอ่งเที่ยวเชิงธุรกจิ          507.5319           472.4813 -35.0506 -6.91

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

เชิงธุรกจิ

รอ้ยละ 5   - 5

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อนัดบัของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทาง

ในการจดัการประชมุนานาชาติตามดชันี International Congress

and Convention Association (ICCA)

อนัดบั 1 ใน 24   - 1 ใน 23

1. ส านกันายกรฐัมนตรี           75.3559            75.0713 -0.2846 -0.38

1.1 ส านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ

(องคก์ารมหาชน)

          75.3559            75.0713 -0.2846 -0.38

โครงการที ่1 : โครงการบูรณาการส่งเสรมิ

การทอ่งเทีย่วเชงิธุรกจิ

          75.3559            75.0713 -0.2846 -0.38

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิธุรกจิ

ในพื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพ

          20.0000            18.2500 -1.7500 -8.75

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาและยกระดบัขดีความสามารถ

เมอืงใหร้องรบัการจดังานท่องเที่ยวเชงิธุรกจิ

เมอืง 10   - 9 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละความเชือ่ม ัน่ในการจดัประชมุ

และแสดงสนิคา้ภายในประเทศ

รอ้ยละ 80   - 80 -                  -         

กจิกรรม ยกระดบัมาตรฐานสิง่อ านวยความสะดวก

การทอ่งเทีย่วเชงิธุรกจิดว้ย SMART MICE CARD

            3.0000                  -   -3.0000 -100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนพนัธมติรที่เขา้ร่วมโครงการ หน่วยงาน 10   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระบบ SMART MICE CARD ระบบ 1   -  - -                  -         

กจิกรรม สนบัสนุนการจดังานเมกะอเีวนทร์ะดบั

โลกทีไ่ดร้บัการประมลูสทิธิ์ ในพื้นที ่Thailand

Riviera

          22.3559            20.5300 -1.8259 -8.17

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนนกัเดนิทางท่องเที่ยวเชงิธุรกจิ

ต่างชาติและนกัเดนิทางท่องเที่ยวเชงิธุรกจิชาวไทย

คน 50,000   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : การจดังานระดบัโลก งาน  -   - 2 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : เกดิงานใหม่จากการประมูลสทิธิ์งาน งาน  -   - 1 -                  -         

กจิกรรม ไมซส์รา้งสรรค ์รวมพลงัชมุชนท ัว่ไทย                 -               8.0913 8.0913 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : เสน้ทางไมซเ์พิม่ขึ้น เมอืง  -   - 8 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นที่ชมุชนที่สามารถรองรบั

การจดักจิกรรมไมซ์

แห่ง  -   - 20 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเมอืงที่มกีารพฒันา

ยกระดบั Product MICE Premium

เมอืง  -   -  3 -                  -         

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิธุรกจิเชื่อมโยง

ภูมภิาคและภูมภิาคอาเซยีน

          30.0000            28.2000 -1.8000 -6.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนนกัเดนิทางไมซก์ลุม่ GMS 

เดนิทางเขา้สู่ประเทศไทยสูงขึ้น

รอ้ยละ 5   - 2 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละความเชือ่ม ัน่ในการจดัประชมุ

และแสดงสนิคา้ภายในประเทศ

รอ้ยละ 80   - 80 -                  -         

2. รฐัวสิาหกจิ          432.1760           397.4100 -34.7660 -8.04

2.1 การกฬีาแหง่ประเทศไทย          357.1675           342.4100 -14.7575 -4.13

โครงการที ่1 : โครงการการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

การกฬีา

         357.1675           342.4100 -14.7575 -4.13

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาเมอืงกฬีา 

(Sports City)

          36.0000            43.0000 7.0000 19.44   

ตวัชี้วดักจิกรรม : มกีารพฒันาเมอืงกฬีา (Sports city)

ใหส้  าเร็จและย ัง่ยนื

แห่ง 2   - 2 -                  -         

กจิกรรม จดักจิกรรมกฬีาเพือ่ส่งเสรมิ

และสนบัสนุนอตุสาหกรรมการกฬีา

         321.1675           299.4100 -21.7575 -6.77

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนกจิกรรมกฬีาเพือ่ส่งเสริม

และสนบัสนุนอตุสาหกรรมการกฬีา

รอ้ยละ 10   - 10 -                  -         

2.2 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย           75.0085            55.0000 -20.0085 -26.67

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา           75.0085            55.0000 -20.0085 -26.67

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา           75.0085            55.0000 -20.0085 -26.67

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนการรบัรูป้ระเทศไทยในฐานะ

แหลง่ท่องเที่ยวเชงิกฬีา

ลา้นคน/ครัง้ 15   - 8 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : การใชจ่้ายงบประมาณ

เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ลา้นบาท 75.0085   - 55.0000 -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

แนวทางการด าเนินงานที่ 3 : ทอ่งเที่ยวเชิง สขุภาพ 

ความงาม และแพทยแ์ผนไทย

          83.9762            67.1208 -16.8554 -20.07

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

เชิงสขุภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย

รอ้ยละ  -   - 5

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อนัดบัดา้นรายไดก้ารท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ

ของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute

อนัดบั 12   - 12

ตวัช้ีวดัที่ 3 : อตัราการเพิ่มข้ึนของจ านวนสถานประกอบการ

ดา้นการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพที่ไดร้บัมาตรฐานการท่องเที่ยว

รอ้ยละ  -   - 5

ตวัช้ีวดัที่ 4 : รอ้ยละของสถานประกอบการเพื่อสขุภาพใหม่

ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด

แห่ง 9,000   -  -

1. กระทรวงสาธารณสุข           15.5494             7.1208 -8.4286 -54.21

1.1 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก             6.0000             3.6703 -2.3297 -38.83

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่ว

เชงิสุขภาพความงามและแพทยแ์ผนไทยครบวงจร

            6.0000             3.6703 -2.3297 -38.83

กจิกรรม พฒันาเมอืงสมนุไพรและศูนยสุ์ขภาพดี

เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ

            6.0000             3.6703 -2.3297 -38.83

ตวัชี้วดักจิกรรม : มูลค่าการขยายตวัของอตุสาหกรรม

และบริการการแพทยแ์ผนไทยในเมอืงท่องเที่ยว

เชงิสุขภาพและเมอืงสมนุไพร

รอ้ยละ 3   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : มูลค่าการใชบ้ริการนวดไทย

 การแพทยแ์ผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ  -   - 1.5 -                  -         

1.2 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ             9.5494             3.4505 -6.0989 -63.87

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่ว

เชงิสุขภาพและการแพทย์

            9.5494             3.4505 -6.0989 -63.87

กจิกรรม โครงการส่งเสรมิ พฒันา เมอืงสุขภาพ

และการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ

            9.5494             3.4505 -6.0989 -63.87

ตวัชี้วดักจิกรรม : อตัราการเพิม่ขึ้นของจ านวน

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพที่ไดม้าตรฐาน

การท่องเที่ยว

รอ้ยละ  -   - 5 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของสถานประกอบการ

เพือ่สุขภาพ ในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมายผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด

รอ้ยละ 90   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อตัราการขยายตวัของรายได ้

จากการใหบ้ริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ

รอ้ยละ 4   -  - -                  -         

2. รฐัวสิาหกจิ           68.4268            60.0000 -8.4268 -12.32

2.1 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย           68.4268            60.0000 -8.4268 -12.32

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว

เชงิสุขภาพ

          68.4268            60.0000 -8.4268 -12.32

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ           68.4268            60.0000 -8.4268 -12.32

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนการรบัรูป้ระเทศไทยในฐานะ

แหลง่ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ

ลา้นคน/ครัง้ 25   - 30 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ลา้นบาท 68.4268   - 60.0000 -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

แนวทางการด าเนินงานที่ 4 : ทอ่งเที่ยวส าราญทางน ้า          217.3758           243.7748 26.3990 12.14    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของรายไดก้ารท่องเที่ยว

ส าราญทางน ้า

รอ้ยละ 5   - 5

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่าเรือ  -   - 2

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                 -               4.5438 4.5438 100.00  

1.1 ส านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ

(องคก์ารมหาชน)

                -               4.5438 4.5438 100.00  

โครงการที ่1 : โครงการบูรณาการส่งเสรมิ

การทอ่งเทีย่วส าราญทางน า้

                -               4.5438 4.5438 100.00  

กจิกรรม พฒันาสนิคา้และบรกิารของอตุสาหกรรม

เรอืส าราญและอาหารพื้นถิน่ผา่นงานไมซ์

                -               4.5438 4.5438 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนงานประชมุหรืองานแสดงสนิคา้

ระดบันานาชาติที่เกี่ยวขอ้งเกดิขึ้น

งาน  -   - 1 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความพงึพอใจของชมุชนพื้นที่

เป้าหมายจากกจิกรรมที่จดัขึ้น

รอ้ยละ  -   - 80 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนรายงาน Routing เชือ่มโยง

ชมุชนที่รองรบักจิกรรมไมซไ์ด ้

เสน้ทาง  -   - 2 -                  -         

2. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา           24.4652                  -   -24.4652 -100.00

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา             2.4652                  -   -2.4652 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการเพือ่การทอ่งเทีย่วส าราญ

ทางน า้

            2.4652                  -   -2.4652 -100.00

กจิกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนกจิกรรมทอ่งเทีย่ว

ส าราญทางน า้

            2.4652                  -   -2.4652 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : อาสาสมคัรช่วยเหลอืนกัท่องเที่ยว

ผูป้ระสบภยัทางน า้เพิม่ขึ้น

คน 90   -  - -                  -         

2.2 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ

เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

          22.0000                  -   -22.0000 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว

และกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงกบัเสน้ทาง

การทอ่งเทีย่วทางทะเล และชายฝัง่

          22.0000                  -   -22.0000 -100.00

กจิกรรม พฒันาและบรหิารจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยฝัง่ตะวนัตก 

(Thailand Riviera)

            5.0000                  -   -5.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่/กจิกรรมการท่องเที่ยว

ตลอดเสน้ทางเลยีบชายฝัง่ทะเลมแีนวทางการฟ้ืนฟู

พฒันา การยกระดบัสู่การเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเพือ่รองรบั

การพฒันาตามแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวฝัง่ทะเล

ตะวนัตก (Thailand Riviera)

แหลง่ 6   -  - -                  -         

กจิกรรม พฒันาและบรหิารจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่ว

เพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่วโดยเรอืส าราญ

          17.0000                  -   -17.0000 -100.00

681



เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

ตวัชี้วดักจิกรรม : เสน้ทางการท่องเที่ยวที่รองรบั

การท่องเที่ยวโดยเรือส าราญ

เสน้ทาง 4   -  - -                  -         

3. กระทรวงคมนาคม           81.6000           199.2310 117.6310 144.16  

3.1 กรมเจา้ทา่           81.6000           199.2310 117.6310 144.16  

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว

          81.6000           199.2310 117.6310 144.16  

กจิกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน

การทอ่งเทีย่ว

          81.6000           199.2310 117.6310 144.16  

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

แห่ง 6   - 4 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

และ/หรือ รูปแบบและรายการที่ก าหนด

รอ้ยละ 100   - 100 -                  -         

4. รฐัวสิาหกจิ          111.3106            40.0000 -71.3106 -64.06

4.1 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย          111.3106            40.0000 -71.3106 -64.06

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว

ส าราญทางน า้

         111.3106            40.0000 -71.3106 -64.06

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วส าราญทางน า้          111.3106            40.0000 -71.3106 -64.06

ตวัชี้วดักจิกรรม : อตัราการเติบโตของรายได ้

จากการท่องเที่ยวเชงิส าราญทางน า้

รอ้ยละ  -   - 1 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : การใชจ่้ายงบประมาณ

เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ลา้นบาท 111.3106   - 40.0000 -                  -         

แนวทางการด าเนินงานที่ 5 : ทอ่งเที่ยวเช่ือมโยงภมิูภาค          135.2229            50.0000 -85.2229 -63.02

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของจ านวนนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย

กบัประเทศสมาชิกอาเซียน

รอ้ยละ 5   - 5

1. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา           23.0000                  -   -23.0000 -100.00

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ

เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

          23.0000                  -   -23.0000 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว

เชื่อมโยงภูมภิาค

          23.0000                  -   -23.0000 -100.00

กจิกรรม พฒันาเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยง

กบัประเทศเพือ่นบา้นและประเทศสมาชกิอาเซยีน

          23.0000                  -   -23.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : เสน้ทางการท่องเที่ยว

ประเทศเพือ่นบา้น

เสน้ทาง 2   -  - -                  -         

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

            4.4987                  -   -4.4987 -100.00

2.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์             4.4987                  -   -4.4987 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ดา้นการทอ่งเทีย่ว

            4.4987                  -   -4.4987 -100.00

กจิกรรม การพฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้

และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม

            4.4987                  -   -4.4987 -100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนโครงการที่ด  าเนินการ โครงการ 1   -  - -                  -         

3. รฐัวสิาหกจิ          107.7242            50.0000 -57.7242 -53.59

3.1 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย          107.7242            50.0000 -57.7242 -53.59

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว

เชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน

         107.7242            50.0000 -57.7242 -53.59

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงกลุม่อาเซยีน          107.7242            50.0000 -57.7242 -53.59

ตวัชี้วดักจิกรรม : การใชจ่้ายงบประมาณ

เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ลา้นบาท 107.7242   - 50.0000 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อตัราความพงึพอใจของ

ผูป้ระกอบการไทยที่เขา้ร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชือ่มโยงกลุม่อาเซยีน

รอ้ยละ  -                    -   70                      -   -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเสน้ทางเชือ่มโยงการท่องเที่ยว

ระหวา่งประเทศไทยและกลุม่ประเทศอาเซยีน

เสน้ทาง 10   - - -                  -         

แนวทางการด าเนินงานที่ 6 : ระบบนิเวศการทอ่งเที่ยว        4,726.9271         5,136.5211 409.5940 8.67     

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั

ดา้นความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว โดย TTCI

อนัดบั 1 ใน 94 ของ

โลก

  -  85 อนัดบัแรก

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นการคมนาคมทางบกและทางน ้า โดย TTCI

อนัดบั  -   -  50 อนัดบัแรก

ตวัช้ีวดัที่ 3 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั

ดา้นความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม

โดย TTCI

อนัดบั  -   - 120 อนัดบัแรก

ตวัช้ีวดัที่ 4 : ค่าคะแนนขีดความสามารถในการแข่งขนั

ดา้นความยัง่ยืนสิ่งแวดลอ้ม (Environment sustainability)

ประเด็นย่อยความยัง่ยืนของการพฒันาอตุสาหกรรมการเดินทาง

และการท่องเที่ยว (Sustainability of travel and tourism

industry development)

คะแนน 4.5   -  -

ตวัช้ีวดัที่ 5 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการอบรม

พนักงานในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว (Extent of Staff Training)

อนัดบั  1 ใน 40   -  -

ตวัช้ีวดัที่ 6 : จ านวนนโยบายที่ไดม้าจากการประมวลผลขอ้มูล

ขนาดใหญ่จากการพฒันาระบบสารสนเทศ

นโยบาย ไม่ต า่กว่า 2   -  -

ตวัช้ีวดัที่ 7 : จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวไดร้บัการฟ้ืนฟู พฒันา แห่ง 50   -   -

1. กระทรวงกลาโหม           29.6458            11.0580 -18.5878 -62.70

1.1 กองทพัอากาศ           29.6458            11.0580 -18.5878 -62.70

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วเขตทหาร           29.6458            11.0580 -18.5878 -62.70

กจิกรรม การปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่วในเขตทหาร           29.6458            11.0580 -18.5878 -62.70

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนสถานที่ท่องเที่ยว

ของกองทพัอากาศไดร้บัการพฒันา

แห่ง 2   - 1 -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

2. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา          436.9486           493.3833 56.4347 12.92   

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา          166.0752           172.2883 6.2131 3.74     

โครงการที ่1 : โครงการเพือ่พฒันาระบบนิเวศ

การทอ่งเทีย่ว

         166.0752           172.2883 6.2131 3.74     

กจิกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุนความหลากหลาย

ดา้นการทอ่งเทีย่ว

         166.0752           172.2883 6.2131 3.74     

ตวัชี้วดักจิกรรม : นกัท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจ

ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย

รอ้ยละ  -   - 89 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : มาตรฐานความปลอดภยั

ดา้นการท่องเที่ยวที่มกีารน าไปใชป้ฎบิตัิ

มาตรฐาน 1   -  - -                  -         

2.2 กรมการทอ่งเทีย่ว          237.0705           257.5378 20.4673 8.63     

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิ

และสรา้งประสทิธภิาพดา้นการทอ่งเทีย่ว

          27.4180            61.7545 34.3365 125.23  

กจิกรรม พฒันาการบรหิารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว           27.4180            61.7545 34.3365 125.23  

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

และภาคีเครือขา่ยไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

คน 3,500   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนชมุชนท่องเที่ยว

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเขา้สู่มาตรฐานการ

ท่องเที่ยวไทย

ชมุชน  -   - 110 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการ

ดา้นการท่องเที่ยวที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

เขา้สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

ราย  -   - 110 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนที่พกันกัเดนิทาง

ที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัเขา้สู่มาตรฐาน

การท่องเที่ยวไทย

แห่ง  -   - 600 -                  -         

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

เพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร

            3.1490            15.8000 12.6510 401.75  

กจิกรรม ส่งเสรมิ  พฒันา ยกระดบัคุณภาพสนิคา้

และบรกิารทอ่งเทีย่ว

            3.1490            15.8000 12.6510 401.75  

ตวัชี้วดักจิกรรม : แบบมาตรฐานสิง่อ านวยความสะดวก

ดา้นการท่องเที่ยวเพือ่รองรบัคนท ัง้มวล

แบบ 15   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัการ

ศึกษาออกแบบเพือ่พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว

แห่ง  -   - 16 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนแบบรูปรายการสิง่ก่อสรา้ง

ที่ไดร้บัการศึกษาออกแบบเพือ่พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว

แบบ  -   - 48 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนเครือขา่ยแหลง่ท่องเที่ยว

ที่ไดร้บัการส่งเสริมศกัยภาพการบริหารจดัการ

แหลง่ท่องเที่ยว

เครือขา่ย  -   - 20 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนบุุคลากรในเครือขา่ย

ที่ไดร้บัการส่งเสริมศกัยภาพการบริหารจดัการ

แหลง่ท่องเที่ยว

คน  -   - 800 -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาระบบความปลอดภยั

และการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว

         206.5035           179.9833 -26.5202 -12.84

กจิกรรม พฒันาระบบความปลอดภยั

และการใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่ว

         206.5035           179.9833 -26.5202 -12.84

ตวัชี้วดักจิกรรม : นกัท่องเที่ยวมคีวามเชือ่ม ัน่

และพงึพอใจในดา้นการอ านวยความสะดวก

และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

รอ้ยละ 80   - 80 -                  -         

2.3 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ

เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

          33.8029            63.5572 29.7543 88.02   

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

และทนุทางภูมปิญัญาและวฒันธรรม

เพือ่การทอ่งเทีย่วทีย่ ัง่ยนื

            4.0000             3.6000 -0.4000 -10.00

กจิกรรม บรหิารจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่ว

บนพื้นฐานอตัลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ตามขดีความสามารถในการรองรบันกัทอ่งเทีย่ว

(Carrying Capacity)

            4.0000             3.6000 -0.4000 -10.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนที่ไดร้บัการส่งเสริมการบริหาร

จดัการตามขดีความสามารถในการรองรบันกัท่องเที่ยว

แห่ง 2   - 2 -                  -         

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิการใหบ้รกิาร

ดา้นองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว

อยา่งย ัง่ยนื

            5.4989             4.7581 -0.7408 -13.47

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิการปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื

(เครอืขา่ย อพท.นอ้ย)

            5.4989             4.7581 -0.7408 -13.47

ตวัชี้วดักจิกรรม : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการ

แหลง่ท่องเที่ยว

แห่ง 9   - 7 -                  -         

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ

สู่องคก์รทีเ่ป็นเลศิในการบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว

          12.3040                  -   -12.3040 -100.00

กจิกรรม พฒันาฐานขอ้มลูและประยกุตเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและดจิทิลัเพือ่การบรหิารจดัการ

การทอ่งเทีย่ว

          12.3040                  -   -12.3040 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : อพท. ผ่านการประเมนิตามเกณฑ์

องคก์รแห่งความเป็นเลศิ (PMQA)

รอ้ยละ 70   -  - -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

โครงการที ่4 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

แหลง่ทอ่งเทีย่วในพื้นทีพ่เิศษเพือ่ยกระดบั

แหลง่ทอ่งเทีย่วสู่ระดบัมาตรฐานสากล

          12.0000            55.1991 43.1991 359.99  

กจิกรรม พฒันาเกณฑป์ระเมนิความส าเร็จ

ของการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื

และการตดิตามประเมนิผล

                -               3.3525 3.3525 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระบบการประเมนิสถานะความย ัง่ยนื

ของแหลง่ท่องเที่ยว

แหลง่  -   - 6 -                  -         

กจิกรรม พฒันาและต่อยอดองคค์วามรู ้

และนวตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นการทอ่งเทีย่วทีย่ ัง่ยนื

และในพื้นทีพ่เิศษ

                -              30.0966 30.0966 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชน ผูป้ระกอบการ และบุคลากร

ดา้นการท่องเที่ยวมคีวามพรอ้มการจดัการความย ัง่ยนื

ในแหลง่ท่องเที่ยว

แหลง่  -   - 6 -                  -         

กจิกรรม พฒันาและฟ้ืนฟูแหลง่ทอ่งเทีย่ว

แบบครบวงจรเพือ่คนท ัง้มวล

          12.0000                  -   -12.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาอารยสถาปตัยใ์นพื้นที่พ่เิศษ แห่ง 2   -  - -                  -         

กจิกรรม พฒันาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

การทอ่งเทีย่วในพื้นทีพ่เิศษ

                -              18.0000 18.0000 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่พเิศษ

ไดร้บัการฟ้ืนฟูตามแนวทางของ GSTC

แหลง่  -   - 2 -                  -         

กจิกรรม การศึกษาความเหมาะสม

เพือ่เตรยีมประกาศพื้นทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่ว

อยา่งย ัง่ยนื

                -               3.7500 3.7500 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลการศึกษาความเหมาะสม

และขอบเขตประกาศพื้นที่พเิศษ

พื้นที่  -   - 2 -                  -         

3. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม

                -              23.1005 23.1005 100.00  

3.1 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง                 -              23.1005 23.1005 100.00  

โครงการที ่1 : โครงการระบบนิเวศการทอ่งเทีย่ว                 -              23.1005 23.1005 100.00  

กจิกรรม โครงการพฒันาระบบนิเวศ

เพือ่การปกป้องแหลง่ทอ่งเทีย่วและมรดกภูมปิญัญา

ทางวฒันธรรมเพือ่ความย ัง่ยนืตามเกณฑ ์Global

Sustainable Tourism Council (GSTC) 

ในพื้นทีเ่มอืงเก่าเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 

และเมอืงเก่าน่าน จงัหวดัน่าน

                -              23.1005 23.1005 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : ขดีความสามารถดา้นการท่องเที่ยว

ตามเกณฑ ์GSTC เพิม่ขึ้น จากฐานการประเมนิ

ระดบั  -   - 1 -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

4. กระทรวงคมนาคม        1,164.5206         1,394.2540 229.7334 19.73   

4.1 กรมเจา้ทา่                 -               7.2000 7.2000 100.00  

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว

                -               7.2000 7.2000 100.00  

กจิกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน

การทอ่งเทีย่ว

                -               7.2000 7.2000 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน

การท่องเที่ยว

แห่ง 6   - 4 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

และ/หรือ รูปแบบและรายการที่ก าหนด

รอ้ยละ 100   - 100 -                  -         

4.2 กรมทางหลวงชนบท        1,164.5206         1,387.0540 222.5334 19.11   

โครงการที ่1 : โครงการทางหลวงชนบท

เพือ่การทอ่งเทีย่ว

       1,164.5206         1,387.0540 222.5334 19.11   

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุน

ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว

       1,164.5206         1,387.0540 222.5334 19.11   

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางที่ด  าเนินการก่อสรา้ง กม. 282.522   - 255.3850 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ทางและสะพานไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 15   -  - -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่ก าหนด

รอ้ยละ 100   - 100 -                  -         

5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           51.7519           130.8903 79.1384 152.92  

5.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่                 -              74.7170 74.7170 100.00  

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

ทางทะเลและชายฝัง่เพือ่เสรมิศกัยภาพและยกระดบั

ขดีความสามารถการทอ่งเทีย่ว

                -              74.7170 74.7170 100.00  

กจิกรรม จดัการขยะในแหลง่ทอ่งเทีย่ว เพือ่ฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศทางทะเล

                -              12.7680 12.7680 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเล 

ไดร้บัการจดัการขยะอยา่งเป็นระบบและสรา้งรายได ้

จากการท่องเที่ยว

จงัหวดั  -   - 5 -                  -         

กจิกรรม ป้องกนัและเฝ้าระวงัภยัจาก

แมงกะพรุนพษิในพื้นทีช่ายหาดทอ่งเทีย่ว

                -              14.0000 14.0000 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : ป้องกนัและเฝ้าระวงัภยั

จากแมงกะพรุนพษิและแมงกะพรุนกลอ่งในพื้นที่

ชายหาดท่องเที่ยว

จงัหวดั  -   - 7 -                  -         

กจิกรรม ตดิต ัง้ทุน่แพลอยน า้เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศทางทะเล ฝัง่อนัดามนั

                -              11.0500 11.0500 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : เสริมศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงินิเวศ

ฝัง่อนัดามนั โดยการติดต ัง้ทุ่นแพลอยน า้

จงัหวดั  -   - 2 -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

กจิกรรม ตดิต ัง้ทุน่แพลอยน า้เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศทางทะเล ฝัง่อ่าวไทย

                -              11.0500 11.0500 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : เสริมศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงินิเวศ

ทางทะเลฝัง่อ่าวไทย โดยการติดต ัง้ทุ่นแพลอยน า้

จงัหวดั  -   - 2 -                  -         

กจิกรรม พฒันาป่าชายเลนในเมอืง

เพือ่เสรมิศกัยภาพการทอ่งเทีย่วอ่าวบา้นดอน

                -              16.9690 16.9690 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเล

และชายฝัง่เพือ่เสริมศกัยภาพและยกระดบั

ขดีความสามารถการท่องเที่ยวทางทะเล

พื้นที่  -   - 1 -                  -         

กจิกรรม ตดิต ัง้ทุน่ผูกเรอืเพือ่การอนุรกัษป์ะการงั

ในพื้นทีท่อ่งเทีย่วทางทะเล

                -               8.8800 8.8800 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : ติดต ัง้ทุ่นผูกเรือเพือ่การอนุรกัษ์

แนวปะการงัในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล

จงัหวดั  -   - 6 -                  -         

5.2 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           51.7519            56.1733 4.4214 8.54     

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่ว

เชงิอนุรกัษ์

          51.7519            56.1733 4.4214 8.54     

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์           51.7519            56.1733 4.4214 8.54     

ตวัชี้วดักจิกรรม : เพิม่ศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว

เชงิอนุรกัษ์

แห่ง 6   - 10 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนและนกัท่องเที่ยว

มคีวามเชือ่ม ัน่ต่อการใหบ้ริการดา้นการท่องเที่ยว

เชงิอนุรกัษเ์พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80   - 80 -                  -         

6. กระทรวงมหาดไทย          436.2956           525.6642 89.3686 20.48   

6.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง          436.2956           525.6642 89.3686 20.48   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว          436.2956           525.6642 89.3686 20.48   

กจิกรรม ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว          436.2956           525.6642 89.3686 20.48   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยว

ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

แห่ง 21   - 21 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บัการก่อสรา้ง

มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100   - 100 -                  -         

7. กระทรวงแรงงาน           21.8320            11.6400 -10.1920 -46.68

7.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน           21.8320            11.6400 -10.1920 -46.68

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทกัษะแรงงาน

ดา้นการทอ่งเทีย่วและบรกิาร

          21.8320            11.6400 -10.1920 -46.68

กจิกรรม พฒันาทกัษะแรงงานดา้นทอ่งเทีย่ว

และบรกิาร

          21.8320            11.6400 -10.1920 -46.68

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝีมอื

ไดไ้ม่ต า่กวา่เป้าหมาย

คน 6,320   - 4,000 -                  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2564

8. กระทรวงสาธารณสุข             2.1520             9.2444 7.0924 329.57  

8.1 กรมอนามยั             2.1520             9.2444 7.0924 329.57  

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและยกระดบัระบบ

การจดัการสุขาภบิาลอาหารและการจดัการอนามยั

สิง่แวดลอ้มเพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ว

            2.1520             9.2444 7.0924 329.57  

กจิกรรม พฒันาตน้แบบการจดัการดา้นสุขาภบิาล

ในสถานประกอบการดา้นอาหารและสถานบรกิาร

เพือ่พกัอาศยัช ัว่คราวในพื้นทีท่อ่งเทีย่ว

            2.1520             9.2444 7.0924 329.57  

ตวัชี้วดักจิกรรม : จงัหวดัในพื้นที่แหลง่ท่องเที่ยว

เป้าหมาย มตีน้แบบการจดัการสถานประกอบการ

ดา้นอาหารที่ไดม้าตรฐานตามกฎหมาย 

อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แห่ง

แห่ง 24   - 24 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จงัหวดัในพื้นที่แหลง่ท่องเที่ยว

เป้าหมาย มตีน้แบบสถานบริการเพือ่พกัอาศยัช ัว่คราว

ที่ไดม้าตรฐาน สะอาด ปลอดภยั

แห่ง  -   - 24 -                  -         

9. รฐัวสิาหกจิ        2,583.7806         2,537.2864 -46.4942 -1.80

9.1 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย        2,583.7806         2,537.2864 -46.4942 -1.80

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์

การทอ่งเทีย่วไทยสู่ความเป็นคุณภาพ

       2,583.7806         2,537.2864 -46.4942 -1.80

กจิกรรม ส่งเสรมิตลาดต่างประเทศ        1,519.4753         1,467.2864 -52.1889 -3.43

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนการรบัรูป้ระเทศไทย

ของนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ลา้นคน/ครัง้ 1,000   - 1,000 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : การใชจ่้ายงบประมาณ

เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ลา้นบาท 1,519.4753   - 1467.2864 -                  -         

กจิกรรม ส่งเสรมิตลาดในประเทศ        1,064.3053         1,070.0000 5.6947 0.54     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จ านวนการรบัรูแ้คมเปญการสือ่สาร

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย ททท. ของคนไทย

ลา้นคน-ครัง้ 180   - 190 -                  -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : การใชจ่้ายงบประมาณ

เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ลา้นบาท 1,064.3053   - 1,070.0000 -                  -         
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

174,960,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ             17,400,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 174,960,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ             17,400,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 174,960,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ             17,400,000 บาท

1) ค่าที่ดนิ/สิ่งก่อสรา้ง 37,795,600            บาท

เงนินอกงบประมาณ 17,400,000            บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,929,200              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าปรบัปรุงหอศิลปวฒันธรรมพื้นเมอืงน่านและแหลง่เรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรม

ลา้นนาตะวนัออก พื้นที่ใชส้อย 3,100 ตร.ม. 

และสิ่งก่อสรา้งประกอบพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์   

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 34,866,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 261,332,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 87,000,000            บาท

เงนิงบประมาณ 174,332,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 34,866,400            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,944,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 62,944,000            บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 13,577,600            บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส่วนกลาง 36,035,900            บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเลย 27,690,600            บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงเก่าน่าน 30,106,000            บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษ

อทุยานประวตัศิาสตรสุ์โขทยั-ศรสีชันาลยั-ก าแพงเพชร 22,303,100            บาท

6) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงโบราณอู่ทอง 14,568,500            บาท

7) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง 6,461,100              บาท

เป้าหมาย : สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเที่ยวต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

แนวทางการด าเนินงาน : ท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม  [รอ้ยละ 10]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม  [เมือง 5]

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเที่ยวต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน [รอ้ยละ 21] 

และสดัสว่นรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของเมืองหลกัและเมืองรอง [85:15]  รวมทัง้อนัดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนั

ดา้นการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ใน [อนัดบั 30 ของโลก ในปี 2564]

690



3,568,800              บาท

1. งบด าเนินงาน 3,568,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,568,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 411,800                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,695,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 462,000                บาท

12,506,100            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 12,506,100            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรมเปิดโลกธรณีวทิยาเพือ่การท่องเที่ยว 5,289,600              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาใหเ้กดิการท่องเที่ยวเชงิวชิาการภายในพื้นที่อทุยานธรณี 7,216,500              บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชุมชน

โครงการ : โครงการพฒันากระบวนการบรหิารจดัการชุมชนท่องเที่ยว

เชิงสรา้งสรรค ์ 50,000,000            บาท

1. งบด าเนินงาน 50,000,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,000,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 50,000,000            บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการบรหิารจดัการชุมชนท่องเที่ยว

รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 12,371,300            บาท

1. งบด าเนินงาน 12,371,300            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,371,300            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 12,371,300            บาท

31,476,700            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 31,476,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานมหกรรมวฒันธรรมรตันโกสนิทร์ 29,026,700            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑว์ฒันธรรมไทย 2,450,000              บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมสง่เสรมิการเกษตร

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววิถเีกษตร

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรธรณี

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

กระทรวงวฒันธรรม

ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม

โครงการ : โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
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135,904,700           บาท

1. งบลงทนุ 135,904,700           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 135,904,700           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 135,904,700           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่น 135,329,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่นที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 500,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) อนุรกัษแ์ละพฒันาอาคารนิทรรศการถาวร พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ

หอศิลป แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 64,679,000            บาท

(3) บูรณะและอนุรกัษต์ าหนกัทอง วดัไทร แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000            บาท

(4) บูรณะพระระเบยีงและวหิารคต วดัสุทศันเทพวราราม 

แขวงวดัราชบพติร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 60,150,000            บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 575,700                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ

ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 575,700                บาท

102,758,600           บาท

1. งบลงทนุ 98,758,600            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 98,758,600            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 98,758,600            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่น 98,758,600            บาท

(1) อนุรกัษแ์ละเคลือ่นยา้ยโบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุเพือ่พฒันาการจดัแสดง  

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 15,000,000            บาท

(2) ปรบัปรุงภูมทิศัน ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 20,000,000            บาท

(3) พฒันาการจดัแสดงอาคารมหาสุรสงิหนาท พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ

พระนคร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 43,758,600            บาท

(4) บูรณะและจดัแสดงหออนุสรณ์เจา้พระยายมราช 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตพิระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000            บาท

(5) พฒันาการจดัแสดงพระต าหนกัแดง พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000            บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์

พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) 4,000,000              บาท

กรมศิลปากร

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้)
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14,554,900            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 14,554,900            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคศิ์ลปะร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม 3,337,500              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพชมุชนสู่การเป็นเมอืงแห่งศิลปะ 11,217,400            บาท

266,931,500           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 266,931,500           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 266,931,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกิจกรรมระดบันานาชาติ 46,931,500            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและเพิม่มลูค่าวถิไีทย 25,000,000            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการกระจายประโยชนท์างการท่องเทีย่วสู่ชมุชน 95,000,000            บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่การใชจ่้ายของนกัท่องเทีย่ว 100,000,000           บาท

75,071,300            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 75,071,300            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 75,071,300            บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 75,071,300            บาท

342,410,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 342,410,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 342,410,000           บาท

1) การสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีพระดบัโลก (World Class Event) 

ระดบันานาชาติ และระดบัประเทศ เพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมกีฬา

และสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 203,000,000           บาท

2) การต่อยอดการพฒันาอตุสาหกรรมกีฬาดว้ยการสนบัสนุนการจดัการแข่งขนั

กีฬาแห่งมวลชนระดบัโลก (World Mass Participation Event) 75,410,000            บาท

4) การสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ และระดบัประเทศ

 (Invitation) เพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมกีฬา และสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 21,000,000            บาท

5) การพฒันาเมอืงกีฬา (Sports City) 43,000,000            บาท

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

โครงการ : โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

รฐัวิสาหกจิ

การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

แนวทางการดําเนินงาน : ท่องเที่ยวเชิงธุรกจิ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชิงธุรกจิ [รอ้ยละ 5]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อนัดบัของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจดัการประชุมนานาชาติตามดชันี International Congress and 

Convention Association (ICCA)  [อนัดบั 1 ใน 23]

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการบูรณาการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงธุรกจิ

รฐัวิสาหกจิ

การกฬีาแหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการการสง่เสรมิอตุสาหกรรมการกฬีา

693



55,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 55,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 55,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่กีฬา 55,000,000            บาท

3,670,300              บาท

1. งบดําเนินงาน 3,670,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,670,300              บาท

3,670,300              บาท

3,450,500              บาท

1. งบดําเนินงาน 3,450,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,450,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 786,300                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 180,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,220,100              บาท

(4) ค่าอาหารในการประชมุกรรมการวชิาชีพ 127,300                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 136,800                บาท

60,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 60,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 60,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่สุขภาพ 60,000,000            บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

โครงการ : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแ์ผนไทยครบวงจร

กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

รฐัวิสาหกจิ

การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

แนวทางการดําเนินงาน : ท่องเที่ยวสาํราญทางน้ํา

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของรายไดก้ารท่องเที่ยวสาํราญทางน้ํา  [รอ้ยละ 5]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนท่าเรอืท่องเที่ยวในประเทศไทย  [ท่าเรอื 2]

       (1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเมอืงสมนุไพรและศูนยสุ์ขภาพดเีชื่อมโยงการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ

ตวัช้ีวดัที่ 3 : อตัราการเพิ่มข้ึนของจาํนวนสถานประกอบการดา้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดร้บัมาตรฐานการท่องเที่ยว [รอ้ยละ 5]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อนัดบัดา้นรายไดก้ารท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดยGlobal Wellness Institute [อนัดบั 12]

การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงกฬีา

แนวทางการดําเนินงาน : ท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย [รอ้ยละ 5]
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4,543,800              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,543,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,543,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 4,543,800              บาท

199,231,000           บาท

1. งบลงทนุ 199,231,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 199,231,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 199,231,000           บาท

1.1.1.1 ค่าส ารวจออกแบบ 50,445,000            บาท

(1) ค่าศึกษาและวเิคราะหก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทนุในโครงการพฒันา

ท่าเทยีบเรอืรองรบัเรอืส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่ อ.เกาะสมยุ 

จ.สุราษฎรธ์านี 1 ฉบบั 4,680,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,680,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,720,000              บาท

(2) ค่าศึกษาวางแผนแมบ่ทเพือ่พฒันาท่าเรอืส าราญขนาดใหญ่ 

(Cruise Terminal) และส ารวจออกแบบท่าเรอืส าราญขนาดใหญ่บรเิวณ

ชายฝัง่อนัดามนั กรุงเทพมหานคร 1 ฉบบั 24,415,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,415,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,585,000            บาท

21,350,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,350,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 34,650,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 148,786,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งท่าเรอือเนกประสงคส์นบัสนุนการท่องเที่ยวบรเิวณ 

ต.ปากคลอง อ.ปะทวิ จ.ชมุพร 1 แห่ง 25,000,000            บาท

ส านักนายกรฐัมนตรี

ส านักงานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการบูรณาการสง่เสรมิการท่องเที่ยวส าราญทางน ้า

กระทรวงคมนาคม

กรมเจา้ท่า

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

           (3) ค่าศึกษาส ารวจออกแบบ ท่าเรอืตน้ทาง (Home Port) ส าหรบัเรอืส าราญ

           ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บรเิวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร 1 ฉบบั
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(2) ค่าปรบัปรุงท่าเทยีบเรอืเพือ่การท่องเที่ยวและบรหิารจดัการภายใน

ท่าเทยีบเรอืเพือ่ความปลอดภยัที่ท่าเทยีบเรอืทอ้งศาลา 

และท่าเทยีบเรอืหาดริ้น อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี 2 แห่ง 41,786,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 170,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 41,786,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,210,500            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 38,003,500            บาท

(3) ค่าปรบัปรุงท่าเทยีบเรอืเพือ่การท่องเที่ยวและบรหิารจดัการภายใน

ท่าเทยีบเรอืเพือ่ความปลอดภยัที่ท่าเทยีบเรอืโดยสารและท่องเที่ยว

ปากคลองจหิลาด จ.กระบี่ 1 แห่ง 32,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 32,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท

50,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000           บาท

40,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 40,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 40,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดนกัท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา 40,000,000            บาท

50,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 50,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซยีน 50,000,000            บาท

         (4) ค่าปรบัปรุงท่าเรอืเพือ่การท่องเที่ยวที่ท่าเรอืเกาะสมยุ จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อตัราการขยายตวัของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน  [รอ้ยละ 5]

รฐัวิสาหกจิ

การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวส าราญทางน ้า

แนวทางการด าเนินงาน : ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค

รฐัวิสาหกจิ

การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกลุ่มอาเซียน

696



11,058,000            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 11,058,000            บาท

1) ค่าที่ดนิ/สิ่งก่อสรา้ง 11,058,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุง และพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวในเขตทหาร 11,058,000            บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

โครงการ : โครงการเพื่อพฒันาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 172,288,300 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 172,288,300           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 34,107,600            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและจดัท าระบบการจดัเก็บค่าธรรมเนียม

การท่องเที่ยวภายในประเทศของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ1 ระบบ 34,107,600            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการพฒันาการท่องเที่ยวภายในเขตพฒันาการท่องเที่ยว 9,900,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการอ านวยการแกไ้ขปญัหานกัท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลอืนกัท่องเที่ยว 63,645,500            บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มและสรา้งความเชื่อม ัน่ดา้นความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 4,650,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการประสานความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานเพือ่แกไ้ขปญัหานกัท่องเที่ยว 4,745,500              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการส ารวจเครื่องชี้วดัภาวะเศรษฐกจิดา้นการท่องเที่ยว 27,830,000            บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและจดัท าบญัชปีระชาชาตดิา้นการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15,988,700            บาท

5,971,000              บาท

5,450,000              บาท

61,754,500            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 61,754,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและการสรา้งมลูค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐาน

การท่องเที่ยวไทย 11,582,300            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเพือ่ยกระดบัชมุชน

เพือ่เขา้สู่มาตรฐาน 26,355,900            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาสนิคา้และบรกิาร

เพือ่สรา้งความหลากหลายดา้นการท่องเที่ยว 4,481,300              บาท

แนวทางการด าเนินงาน : ระบบนิเวศการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว โดย TTCI  [อนัดบั  85 อนัดบัแรก]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคมทางบกและทางน ้า โดย TTCI  

[อนัดบั  50 อนัดบัแรก ]

ตวัช้ีวดัที่ 3 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มโดย TTCI  

[อนัดบั 120 อนัดบัแรก ]

กระทรวงกลาโหม

กองทพัอากาศ

โครงการ : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเขตทหาร

8) ค่าใชจ่้ายส าหรบัส ารวจทศันคต ิความพงึพอใจ และพฤตกิรรมของนกัท่องเที่ยวชาวไทย

9) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าขอ้มลูตามตวัชี้วดัตามแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

กรมการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและสรา้งประสทิธิภาพดา้นการท่องเที่ยว
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4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเพือ่ยกระดบัผูป้ระกอบการ

เพือ่เขา้สู่มาตรฐาน 7,500,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและยกระดบัที่พกันกัเดนิทาง (Home Lodge) 6,585,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าฐานขอ้มลูภาคบรกิารดา้นการท่องเที่ยวเพือ่พฒันา

ศกัยภาพและยกระดบัเขา้สู่มาตรฐาน 5,250,000              บาท

15,800,000            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 15,800,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการการศึกษาออกแบบการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวในเขตพฒันา

การท่องเที่ยว 10,800,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิศกัยภาพการบรหิารจดัการและสรา้งเครอืขา่ย

การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวสู่ความย ัง่ยนื 5,000,000              บาท

179,983,300           บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 179,983,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการบูรณาการระบบบรกิารรบัแจง้เหตนุกัท่องเที่ยว 

1155 และศูนยป์ระสานงานแกไ้ขปญัหานกัท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ 21,200,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการอ านวย

ความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวฒันธรรม 6,674,700              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นความปลอดภยั

ของนกัท่องเที่ยวของประเทศไทย 152,108,600           บาท

3,600,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,600,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,600,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส่วนกลาง 3,600,000              บาท

4,758,100              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,758,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,758,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส่วนกลาง 4,758,100              บาท

55,199,100            บาท

เงนินอกงบประมาณ             10,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 55,199,100            บาท

เงนินอกงบประมาณ             10,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 55,199,100            บาท

เงนินอกงบประมาณ             10,000,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส่วนกลาง 37,199,100            บาท

องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

และทนุทางภูมิปญัญาและวฒันธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร

โครงการ : โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการใหบ้รกิารดา้นองคค์วามรูเ้พื่อการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่พเิศษเพื่อยกระดบัแหลง่ท่องเที่ยว

สู่ระดบัมาตรฐานสากล
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2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษหมู่เกาะชา้งและพื้นที่เชื่อมโยง 7,500,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง 10,500,000            บาท

23,100,500            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,100,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,100,500            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาระบบนิเวศเพือ่การปกป้องแหลง่ท่องเที่ยวและ

มรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรมเพือ่ความย ัง่ยนืตามเกณฑ ์Global Sustainable

 Tourism Council (GSTC) ในพื้นที่เมอืงเก่าเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย และ

เมอืงเก่าน่าน จงัหวดัน่าน 23,100,500            บาท

7,200,000              บาท

1. งบลงทนุ 7,200,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 7,200,000              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 7,200,000              บาท

1.1.1.1 ค่าส ารวจออกแบบ 7,200,000              บาท

(1) ค่าศึกษาวางแผนแมบ่ทและส ารวจออกแบบเสรมิทรายป้องกนัการกดัเซาะ

สนบัสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ี1 ฉบบั 3,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000            บาท

(2) ค่าศึกษาวางแผนแมบ่ทและส ารวจออกแบบเสรมิทรายป้องกนัการกดัเซาะ

สนบัสนุนการท่องเที่ยวบรเิวณเขาหลกัถงึแหลมปะการงั อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 

1 ฉบบั 3,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000            บาท

1,387,054,000         บาท

1. งบลงทนุ 1,387,054,000         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 1,387,054,000         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 1,387,054,000         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,253,182,900         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 2.600 หน่วย) 10,900,000            บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

โครงการ : โครงการระบบนิเวศการท่องเที่ยว

กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว

กระทรวงคมนาคม

กรมเจา้ท่า

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
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(2) ถนนสายแยก ทน.พระนครศรอียุธยา - บ.ปะขาว อ.พระนครศรอียุธยา 

จ.พระนครศรอียุธยา 1.700 กม. 21,716,000            บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หนิซอ้น อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ี2.000 กม. 18,000,000            บาท

(4) ถนนสายแยก ทช.สบ.1002 - วดัพระพทุธบาทนอ้ย อ.แก่งคอย 

จ.สระบรุ ี4.600 กม. 22,000,000            บาท

(5) ถนนสายทรายขาว - เขาโตะ๊โมะ๊ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 4.570 กม. 27,630,000            บาท

(6) ถนนสาย บ.เขากะโหลก - บ.ใหม ่อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์

2.400 กม. 25,000,000            บาท

(7) ถนนสายแยก ทล.3175 - บ.โป่งเกต ุอ.ท่ายาง จ.เพชรบรุ ี5.450 กม. 43,000,000            บาท

(8) ถนนสาย บ.ล าเพญิ - สะพานขา้มแมน่ า้มลูสลีาพริาม (ตอนที่ 1) 

อ.รตันบรุ ีจ.สุรนิทร ์5.000 กม. 35,500,000            บาท

(9) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสวนยา อ.ภูกระดงึ จ.เลย 4.100 กม. 25,000,000            บาท

(10) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.นาดูน อ.ยางสสุีราช จ.มหาสารคาม 

2.935 กม. 17,090,000            บาท

(11) ถนนสายแยก ทล.1289 - อ่างเก็บน า้บงึนาราง อ.บงึนาราง 

จ.พจิติร 6.035 กม. 29,000,000            บาท

(12) ถนนสายแยก ทช.พล.2039 - น า้ตกไผ่สทีอง อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก 

2.900 กม. 15,000,000            บาท

(13) ถนนสายทางเขา้คลองสระแกว้ อ.เมอืง จ.กระบี่ 2.900 กม. 14,700,000            บาท

(14) ถนนสายป่าพรุเขาคอ้ม - หนองถ า้ อ.เมอืง จ.กระบี่ 3.400 กม. 15,310,000            บาท

(15) ถนนสายแยก ทล.2266 - บ.ผาตัง้ (ตอนอดุรธานี) อ.บา้นผอื 

จ.อดุรธานี 2.500 กม. 13,000,000            บาท

(16) ถนนสายแก่งหูแร่ อ.บางแกว้ จ.พทัลงุ 3.200 กม. 32,500,000            บาท

(17) ถนนสาย บ.ทะเลนอ้ย - ท่ากะพกั เชื่อมถนนสายเฉลมิบูรพาชลทติ 

อ.แกลง จ.ระยอง 2.000 กม. 15,000,000            บาท

(18) ถนนสายทางเขา้วสิาหกจิชมุชนบา้นพรุจูด อ.สเิกา จ.ตรงั 4.900 กม. 34,280,000            บาท

(19) ถนนสาย กจ.3091 แยก ทล.323 - บ.ปากเหมอืง อ.ทองผาภูม ิ

จ.กาญจนบรุ ี3.000 กม. 18,500,000            บาท

(20) ถนนสายแยก ทล.4198 - เทศบาลปากน า้หลงัสวน อ.ทุ่งตะโก, หลงัสวน

 จ.ชมุพร 23.589 กม. 103,849,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 195,478,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 49,480,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,149,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 103,849,000           บาท
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(21) ถนนสาย บ.ใต ้- หาดริ้น อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี 5.140 กม. 113,708,800           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 174,198,800           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,800,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,690,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 113,708,800           บาท

(22) ถนนสายแยก ทล.4001 - บ.โพธิ์แบะ อ.เมอืง จ.ชมุพร 24.569 กม. 83,230,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 180,780,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 52,540,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,010,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 83,230,000            บาท

(23) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พมิาย อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 12.217 กม. 47,399,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 95,588,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,899,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,290,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 47,399,000            บาท

(24) ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบรุ ี19.406 กม. 50,753,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,245,100           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,032,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,460,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,753,100            บาท

(25) ถนนสายเฉลมิบูรพาชลทติ ตอนแยกวดัคลองปูน - สะพานประแสสนิ 

อ.แกลง จ.ระยอง 5.033 กม. 40,491,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 107,190,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,760,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,939,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,491,000            บาท

(26) ถนนสาย อน.4004 แยก ทล.3282 - บ.ใหมร่่มเยน็ อ.บา้นไร่ 

จ.อทุยัธานี 10.215 กม. 22,974,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,405,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,424,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,007,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,974,000            บาท

(27) ถนนสายแยก ทล.3168 - บ.บ่อนอก อ.สามรอ้ยยอด 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์7.424 กม. 9,381,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 69,955,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 46,574,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,381,000              บาท
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(28) ถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สงักาอู ้อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ 21.698 กม. 177,721,800           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 112,768,200           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,360,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 177,721,800           บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 109,150,000           บาท

(29) ถนนสายแยก ทล.4003 (กม.ที่ 14+350) - บ.ทอ้งเกร็ง อ.สว,ี ทุ่งตะโก

จ.ชมุพร 9.085 กม. 27,110,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 67,775,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,555,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,110,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,110,000            บาท

(30) ถนนสายแยก ทล.4002 (กม.ที่ 13+100) - บ.แหลมสนัต ิอ.หลงัสวน,

ละแม จ.ชมุพร 19.891 กม. 69,439,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 173,598,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,719,600            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 69,439,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 69,439,200            บาท

(31) ถนนสาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ.จงเก อ.เมอืง, เขาชยัสน 

จ.พทัลงุ 13.800 กม. 33,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 165,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 66,000,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 66,000,000            บาท

(32) ถนนสาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ.กระแสสนิธุ ์อ.กระแสสนิธุ ์

จ.สงขลา 17.128 กม. 41,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 205,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 41,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 82,000,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 82,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าส ารวจออกแบบ 3,000,000              บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย) 3,000,000              บาท

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 21,509,000            บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 34 หน่วย) 21,509,000            บาท
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1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัที่ปรกึษา 109,362,100           บาท

(1) ค่าจา้งออกแบบโครงการส ารวจออกแบบและปรบัปรุงภูมทิศัน ์พรอ้ม

จดัท ารายงานประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ถนนสาย บก.4011 

แยก ทล.2026 – บ.ตอ้ง อ.บงึโขงหลง, เซกา จ.บงึกาฬ 12,000,000            บาท

(2) ค่าจา้งที่ปรกึษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สงักาอู ้

อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ 4,562,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 15,505,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,101,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,167,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,562,100              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,674,900              บาท

(3) ค่าจา้งออกแบบโครงการส ารวจออกแบบเสน้ทางท่องเที่ยวเลยีบชายฝัง่

ทะเลภาคใต ้(Thailand Riviera) ช่วงจงัหวดัสมทุรปราการ - 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 43,200,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,800,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 43,200,000            บาท

(4) ค่าจา้งออกแบบโครงการส ารวจออกแบบเสน้ทางท่องเที่ยวเลยีบชายฝัง่

ทะเลภาคใต ้(Thailand Riviera) ดา้นตะวนัตก (ตะนาวศร)ี 49,600,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 62,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,400,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 49,600,000            บาท

74,717,000            บาท

1. งบลงทนุ 29,737,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 29,737,000            บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 12,768,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์ ารวจ 12,768,000            บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 12,768,000            บาท

รวม 12 รายการ (รวม 52 หน่วย)

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

โครงการ : โครงการพฒันาและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่เพื่อเสรมิศกัยภาพและยกระดบัขีด

ความสามารถการท่องเที่ยว
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1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 16,969,000            บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 16,969,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,457,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เสน้ทางศึกษาธรรมชาตป่ิาชายเลนพรอ้มศาลา อ่าวบา้นดอน 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 15,512,000            บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 44,980,000            บาท

1) ค่าที่ดนิ/สิ่งก่อสรา้ง 44,980,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 44,980,000            บาท

รวม 17 รายการ (รวม 129 หน่วย)

56,173,300            บาท

1. งบลงทนุ 56,173,300            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 56,173,300            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 56,173,300            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 44,868,300            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 27,186,300            บาท

ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาตนิ า้ตกพลิ้ว 

ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 17,682,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 11,305,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 11,305,000            บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

525,664,200           บาท

1. งบลงทนุ 525,664,200           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 525,664,200           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 525,664,200           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 525,664,200           บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
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(1) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา  

จงัหวดักระบี่ ระยะที่ 2  1 แห่ง 32,147,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 113,460,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,149,900            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,804,100              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 32,147,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 49,358,800            บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นที่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์มิพรุเฉวง ต าบลบ่อผุด 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 26,501,400            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 ตัง้งบประมาณ 26,501,400            บาท

(3) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์ขาชจีรรย ์จงัหวดัชลบรุ ีระยะที่ 2  1 แห่ง 17,726,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 67,777,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,448,400            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,726,400            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,602,200            บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเพือ่การท่องเที่ยวชมุชนสอยดาว 

อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ี 1 แห่ง 19,934,900            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,777,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,842,100            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,934,900            บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะบรเิวณชายหาดปราณบรุ ีอ าเภอปราณบรุี

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ระยะที่ 3  1 แห่ง 37,644,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 138,400,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 37,644,800            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,155,200            บาท
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(6) โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวน า้พรุอ้นและปรบัปรุงสวนสาธารณะ

รกัษะวารนิ จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 21,540,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 79,192,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,200,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,540,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,452,000            บาท

(7) โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยวนครสามธรรม 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 20,423,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 84,096,500            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,568,600            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,423,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,104,700            บาท

(8) โครงการพฒันาพื้นที่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันท์ะเลแหวกเกาะพทิกัษ์

 ชมุชนบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 18,835,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 69,248,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,835,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,112,800            บาท

(9) โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยว ชมุชนต าบลตนัหยงโป 

ตามโครงการศึกษาออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนชายแดนเกาะหลเีป๊ะ

จงัหวดัสตูล 1 แห่ง 15,968,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 58,709,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,900,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,968,800            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,840,200              บาท

(10) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา 

จงัหวดักระบี่ ระยะที่ 3  1 แห่ง 23,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 73,000,000            บาท
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(11) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเพือ่การท่องเที่ยวชมุชนสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบรุ ีระยะที่ 2  1 แห่ง 9,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,000,000            บาท

(12) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเมอืงอ่าวนาง ระยะที่ 2 

(ปรบัปรุงถนนพรอ้มภูมทิศันส์ายป่ายางและสายนาไทย) อ าเภอเมอืงกระบี่

 จงัหวดักระบี่ 1 แห่ง 33,833,300            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,833,300            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 82,166,700            บาท

(13) โครงการปรบัปรุงพื้นที่ชมุชนปากบารา อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 แห่ง 16,700,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,700,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,300,000            บาท

(14) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเชยีงแสน อ าเภอเชยีงแสน 

จงัหวดัเชยีงราย ระยะที่ 3  1 แห่ง 23,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 73,000,000            บาท

(15) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันส์าธารณูปโภคพื้นฐาน และภูมทิศันช์มุชน

หลงัสวนและปากน า้หลงัสวน จงัหวดัชมุพร (ตามผลการศึกษาโครงการ

พฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงหลงัสวนและชมุชนปากน า้หลงัสวน) 1 แห่ง 16,700,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,700,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,300,000            บาท

(16) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร 

ระยะที่ 2  1 แห่ง 14,042,300            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,042,300            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 49,957,700            บาท
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(17) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณชมุชนธาตนุอ้ย ต าบลหลกัชา้ง 

อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 18,666,700            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,666,700            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 45,333,300            บาท

(18) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะบรเิวณชายหาดปราณบรุ ีอ าเภอปราณบรุี

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ระยะที่ 4  1 แห่ง 98,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 490,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 98,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 196,000,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 196,000,000           บาท

(19) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเพือ่รองรบัการท่องเที่ยว

บรเิวณเมอืงเก่ากนัตงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 16,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท

(20) โครงการปรบัปรุงสาธารณูปโภคและภูมทิศันช์มุชนเมอืงบรุรีมัย ์

(บรเิวณถนนคนเดนิเซาะกราว) อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 16,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000            บาท

(21) โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา 

จงัหวดักระบี่ ระยะที่ 4  1 แห่ง 30,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000            บาท

11,640,000            บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 11,640,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นท่องเที่ยวและบรกิาร 11,640,000            บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นการท่องเที่ยวและบรกิาร
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9,244,400              บาท

1. งบด าเนินงาน 9,244,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,244,400              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 1,740,200              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,932,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 520,000                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ 3,833,800              บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 218,400                บาท

2,537,286,400         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,537,286,400         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,537,286,400         บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 200,000,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดและกระตุน้การใชจ่้ายนกัท่องเที่ยว

เพือ่พกัผ่อนท ัว่ไป กลุ่มตลาดกลาง-บน 490,000,000           บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว

สู่ความเป็นคุณภาพผ่านวถิไีทย 600,000,000           บาท

4) ค่าใชจ่้ายการกระตุน้ในการเดนิทางของนกัท่องเที่ยวไทย 420,000,000           บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคลงัขอ้มลู 62,086,400            บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว 280,000,000           บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดนกัท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพเิศษ 40,000,000            บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล 20,000,000            บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand 25,200,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,600,000             บาท 

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,200,000             บาท 

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,200,000             บาท 

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 25,200,000             บาท 

10) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มและเพิม่ขดีความสามารถใหพ้นัธมติร

ในห่วงโซ่คุณค่า 120,000,000           บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการสื่อสารสรา้งกระแสท่องเที่ยว

และความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 250,000,000           บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสารสนเทศ 30,000,000            บาท

รฐัวิสาหกจิ

การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่ความเป็นคุณภาพ

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัระบบการจดัการสขุาภบิาลอาหาร

และการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มเพื่อรองรบัการท่องเที่ยว
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