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บทสรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย  
 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) 

******************************************** 

สาระส าคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของประเทศ ยังคง

เป็นการด าเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินภารกิจเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายส าคัญของรัฐบาล รวมทั้งให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหา บรรเทาหรือ
แก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้
ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และ 2565 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยรับงบประมาณ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาลให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านกลไกการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ทั้งมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และมิติบูรณาการเชิงพ้ืนที่ (Area) ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ าซ้อน  วงเงินทั้งสิ้น 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 85,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  2.74  เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณ
รายจ่ายเพียงพอในการด าเนินภารกิจเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  รวมทั้งรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจ าแนกเป็น 6 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 
1) รายจ่ายงบกลาง 590,470.0 ล้านบาท 2) รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,090,329.6 ล้านบาท      
3) รายจ่ายบูรณาการ 218,477.7 ล้านบาท 4) รายจ่ายบุคลากร 772,119.1 ล้านบาท  5) รายจ่ายส าหรับทุน
หมุนเวียน 209,985.6 ล้านบาท และ 6) รายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ 306,618.0 ล้านบาท  

2. นโยบายและทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องรองรับกับนโยบายงบประมาณรายจ่ายฯ ระดับประเทศ และนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ใน            
4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (4 Excellence)  ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (PP & P Excellence)  2) บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
และ 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วย 15 
แผนงาน 45 โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนงานส าคัญต่างๆ ระดับประเทศ โดยได้รับวงเงินงบประมาณตาม (ร่าง) 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวนทั้งสิ้น 156,408.7 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2,379. ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เป็นงบรายจ่าย
บุคลากร 117,824.5 ล้านบาท (ร้อยละ 75.3) รายจ่ายขับเคลื่อนภารกิจ  22,236.7 ล้านบาท (ร้อยละ 14.2) และ
รายจ่ายลงทุน 16,347.5 ล้านบาท (ร้อยละ 10.5) 

3. นโยบายและทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กรมอนามัย 
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และเป็นไปตามกรอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี       
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3) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 ) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล วงเงินงบประมาณตาม 
(ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวนทั้งสิ้น 1,786.2  ล้านบาท 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 26.3  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ -1.4 เป็นงบรายจ่ายบุคลากร 
1,182.6 ล้านบาท (ร้อยละ 66.2) รายจ่ายขับเคลื่อนภารกิจ  362.3 ล้านบาท (ร้อยละ 20.3) และรายจ่ายลงทุน 
241.3 ล้านบาท (ร้อยละ 13.5) สรุปดังตารางที่ 1 - 3 

 ตารางท่ี 1  แสดงภาพรวม (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  

             หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. เพิ่ม/ลด จากปี 2564 

2564 2565 2566 จ านวน ร้อยละ 
ภาพรวมประเทศ 3,100,000.0 3,100,000.0 3,185,000 85,000.0  2.7 
ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข 158,278.6 154,029.2  156,408.7 2,379.4  1.5 
ภาพรวมกรมอนามัย 2,018.4 1,816.4        1,786.2 -26.3   -1.4 

ตารางที่ 2  แสดง (รา่ง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย จ าแนกตามมิติ
หมวดรายจ่าย 

                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 

ข้ันค ำขอ ร่ำงพ.ร.บ.

รวมท้ังส้ิน 1,860,434,800 1,812,551,400    3,987,806,000 1,786,236,200 -26,315,200 -1.45

งบบุคลากร 1,180,414,800      1,137,239,100 1,150,384,800 1,130,127,800 -7,111,300 -0.63

งบด าเนินงาน 484,537,900        400,588,200 1,501,404,200 411,664,100 11,075,900 2.76

งบลงทุน 185,340,400        273,344,100 1,321,003,800 241,267,600 -32,076,500 -11.73

งบเงินอุดหนุน                   -              1,380,000 825,000          736,000 -644,000 -46.67

งบรายจ่ายอ่ืน 10,141,700                      -   14,188,200        2,440,700 2,440,700 100.0

หมวด
งบประมำณ 

ปี 2564

เพ่ิม/ลด 
(เทียบ 2565 กับ 2566) 

(ข้ันพ.ร.บ.)

%

งบประมำณ 

ปี 2566
งบประมำณ

ปี 2565

 

ตารางที่ 3  แสดง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย  จ าแนกตามมิติ
แผนงาน และหมวดรายจ่าย                  

        หน่วย : ลา้นบาท                                                    
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งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน

รวมท้ังส้ิน  1,812,551,400  1,786,236,200  1,130,127,800  411,664,100  241,267,600       736,000    2,440,700

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ   1,187,766,800   1,182,625,400  1,130,127,800    52,497,600

2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

    355,620,400     371,898,800  127,454,500  241,267,600       736,000    2,440,700

3 แผนงานยุทธศาสตร์     154,827,100     159,483,500                  -    159,483,500               -                 -                -   
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี       43,180,100       47,065,800    47,065,800
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวิีต     104,175,200       95,112,100    95,112,100
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม        7,471,800        7,469,300     7,469,300
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา                  -          7,394,900     7,394,900
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม                  -          2,441,400     2,441,400

4 แผนงานบูรณาการระดับประเทศ     114,337,100       72,228,500                  -      72,228,500               -                 -                -   
4.1  * แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว        4,193,500        4,252,600     4,252,600
4.2  * แผนงานบูรณาการเขตพัมนาพิเศษภาคตะวันออก        3,120,500        3,074,400     3,074,400
4.3  * แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ

สังคมผู้สูงวัย

      59,094,900       58,737,300    58,737,300

4.4  * แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า        4,028,200        6,164,200     6,164,200
4.5  * แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (งบลงทุน)       43,900,000                  -   

หมวดรำยจ่ำยงบประมำณ

ปี 2565

งบประมำณ 

ปี 2566

(ข้ันร่ำง พ.ร.บ.)

แผนงำน/โครงกำรท่ี

 
 
สรุปภาพรวม 

 การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินภารกิจเพ่ือขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
นโยบายส าคัญของรัฐบาล ให้ประสบผลส าเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบโครงการส าคัญ ประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570 ) จ านวน ๔๐๖ โครงการ (กรมอนามัย 11 โครงการ)
และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการส าคัญ ตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ แต่ในขั้นของการ 
พิจารณางบประมาณยังคงปรับลดงบประมาณโดยใช้กรอบเพดาน (ceiling) วงเงินงบประมาณของหน่วยงาน  
ซึ่งในภาพรวม ปี 2566 กรมอนามัยได้รับงบประมาณลดลงจาก ปี 2565 จ านวน 26.3152 ล้านบาท  
จากรายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายลงทุน ดังนี้ 

1. งบบุคลากร ปรับลดลง เนื่องจากเป็นการขอตั้งงบประมาณอัตราว่างในเพดานต่ าสุด เพ่ือมิให้มี
งบประมาณคงเหลือสูง และคาดว่าจะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากจะมีห้วงระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง และมีต าแหน่งที่ยุบยกเลิกเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 

2. งบด าเนินงาน เพ่ิมขึ้น จากงบด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ โดยเฉพาะโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปี 2566 
กรมอนามัยผ่านการอนุมัติให้เป็นโครงการส าคัญ จ านวน 11 โครงการ 

3. งบลงทุน ลดลง เนื่องจากความไม่พร้อมของแบบรูปรายการก่อสร้าง 
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4. ขั้นตอนต่อไปตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
31 พฤษภาคม – 2 
มิถุนายน 2565 

 - สภาผู้แทนราษฎร  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 

3 มิถุนายน – 16 
สิงหาคม 2565 

- สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามส่วนราชการ 

17 - 18 สิงหาคม 2565 - สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2-3 

29 - 30 สิงหาคม 2565 - วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

6 กันยายน 2565 - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย 

จัดท าโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ กองแผนงาน กรมอนามัย 



1

ผังความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 12ฯ แผนปฏิรูปฯ แผนงบประมาณ กับค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย  (ข้ันร่างพ.ร.บ.)  
วงเงินรวม 1,786,236,200 บาท

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

เป้าหมายยุทธ์
ชาติ

ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและย่ังยืน

ตัวช้ีวัดยุทธ์
ชาติ

ตชว.รายได้ประชาชาติ
การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน ประเทศและการ
กระจายรายได้

แผนแม่บท
ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์)

14. ศักยภาพการกีฬา 17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

เป้าหมายตาม
แผนแม่บทฯ

ปม. : คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน
 มีน้้าใจนักกีฬา และมีวินัย 
เคารพกฎกติกามากข้ึน 
ด้วยกีฬา

ปม. : คนไทยทุกคนได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายตาม
แผนแม่บทฯ

ตชว.ปม. อายุคาดเฉล่ีย
ของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง (ไม่น้อยกว่า
 70 ปี)

ตชว.ปม. สัดส่วนประชากร
ไทยท้ังหมดท่ีได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย
 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย 
(2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) 
ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 
(6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) 
ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การ
บาดเจ็บจากการท้างาน ร้อย
ละ 80

แผนย่อย 1. การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น

1.การส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย และกีฬาข้ัน
พ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
 และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก้าลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ

1. การคุ้มครองทางสังคมข้ัน
พ้ืนฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

15 ประเด็น
แผนฯ 13 หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็น

ประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจิ
สติกส์ท่ีส้าคัญของภูมิภาค

หมุดหมายท่ี 11 ไทย
สามารถลดความเส่ียง
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

เป้าหมาย
แผนฯ 13

ปม. ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนใน
ภูมิภาค 
ตชว. อันดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจ มี
อันดับดีข้ึน

ปม. ความเส่ียงจาก
ภัยธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศลดลง
ตชว. การมีแผน
จัดการป้องกันความ
เส่ียงจากภัยธรรมชาติ
และการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากศใน
ระดับจังหวัด 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีส้าคัญ

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ประเด็นความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ
ปม.ประชาชนมีความรอบ
รู้ฯ
ตชว.อัตราความรอบรู้ฯ
(เหมือน HL)

เป้าหมาย : คนไทยออก
ก้าลังกาย เล่นกีฬาและ
นันทนาการอย่างสม้่าเสมอ
เพ่ิมข้ึน
ตชว. : ประชาชนทุกภาค
ส่วนของประชากรท้ังหมด
ออกก้าลังกายอย่าง
สม้่าเสมอ ร้อยละ 50

 เป้าหมาย : ประชากรไทยมี
การเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน
ตชว. : สัดส่วนประชากรอายุ 
25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการ
เพ่ือยามสูงอายุท้ังมิติเศรษฐกิจ
 สังคม สุขภาพ และ
สภาพแวดล้อม เทียบกับ
จ้านวนประชากรอายุ 25-59 ปี
 ท้ังหมด ร้อยละ 65 ภายในปี 
2570

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง
ตชว. : สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความ
ยากจนหลายมิติลดลง ร้อยละ 15 ภายในปี 
2570

เป้าหมาย : คนไทยทุกคน 
โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพ่ิมข้ึน
ตชว. สัดส่วนประชากรกลุ่ม
ด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางท่ีได้รับความ
คุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 
9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2)
 คลอดบุตร (3) ตาย (4) 
ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 
(6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) 
ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การ
บาดเจ็บจากการท้างาน ร้อย
ละ 90

เป้าหมาย : การจัดการ
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติด
เช้ือ ของเสียอันตราย 
สารเคมีในภาคการเกษตร
และกากอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
ตชว. : ดัชนีประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ เท่ากับ 
0.81

เป้าหมาย : คุณภาพ
อากาศ เสียง และความ
ส่ันสะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย 
ตชว. : ร้อยละ 90 ของ
พ้ืนท่ีเป้าหมายมีคุณภาพ
อากาศ เสียง และความ
ส่ันสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย

เป้าหมาย : ระดับความม่ันคงด้านน้้า
อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน จากระดับ 3 ให้เป็น
ระดับ 4 (สูงสุดระดับ 5)
ตชว. : ดัชนีความม่ันคงด้านน้้าอุปโภค
บริโภค  อยู่ในระดับ 3.5

เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดแผน
ย่อยฯ

 เป้าหมาย : นักท่องเท่ียว
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากข้ึน
ตชว. : อันดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียว
 โดย Travel & Tourism
 Competitiveness 
Index (TTCI) 1 ใน 65

เป้าหมาย : การลงทุนใน
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
ตชว. : มูลค่าการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 500,000 
ล้านบาท

 เป้าหมาย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ 
มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ
ตชว. : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่นมี
ความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีส้านึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร 
และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตชว. : คะแนนความสามารถ
ในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ
 World Economic Forum
 (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

เป้าหมาย : แรงงาน
มีศักยภาพในการเพ่ิม
ผลผลิต มัทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักใน
ความส้าคัญท่ีจะ
พัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้าง
ตชว. : ผลิตภาพ
แรงงาน (ไม่ต้่ากว่า
ร้อยละ 2.5)

 เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคท่ี
สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน
ตชว. : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชากร  ร้อยละ 60

 เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน
ตชว. : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร  ร้อยละ 60

1. การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการ
ต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย

ปม.ท่ี 2 : คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอต่อการ
ด้ารงชีวิต
ตชว. ดัชนีรวมของความคุ้มครองทางสังคมมีค่าไม่ต้่ากว่า 100 โดยดัชนีรวมของ
ความคุ้มครองทางสังคมประกอบด้วย 3 มิติ โดยมีตชว.ในแต่ละมิติ ดังน้ี
มิติท่ี 3 ความคุ้มครองทางสังคมส้าหรับผู้สูงวัย / ตชว. สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงท่ีเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เพ่ิมข้ึนเป็นไม่ต้่ากว่าร้อยละ 70

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนเข้ามรู่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม

2. การรองรับผู้สูงวัยเชิงรุก 1. การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าท้ัง
ระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้้าของ

ประเทศ

ตชว.ปม 1. : ดัชนีความม่ันคงด้านน้้าของ
ประเทศ อยู่ในระดับ 3 (70 คะแนน)

ปม. 1  : ความม่ันคงด้านน้้าของประเทศ
เพ่ิมข้ึน

19. การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ตชว.ปม. :อันดับของประเทศด้านความย่ังยืนและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต้่ากว่า 40

 ประเทศแรกของโลก 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็น
จุดหมายของการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพ
และความย่ังยืน

ปม. การท่องเท่ียวไทยมี
การบริหารจัดการอย่าง
ย่ังยืนในทุกมิติ
ตชว. ผู้ประกอบการและ
แหล่งท่องเท่ียวได้รับ
มาตรฐานการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ี
น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

ปม. การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างย่ังยืน
 มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุก
กลุ่มมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึง 
ตชว. เม่ือน่าอยู่อย่างย่ังยืนมีจ้านวนมากข้ึน

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก้าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ปม. คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ี
จ้าเป็นส้าหรับโลกยุคใหม่ มี
คุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิ
คุ้มต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลก สมารถด้ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
ตชว. ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 88 ณ ส้ินสุดแผนฯ

 -  ด้านสาธารณสุข /ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ / กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส้าหรับประชาชนและผู้ป่วย
เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิด
เป็นสังคมบ่มเพาะจิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน
ตชว. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ร้อยละ 50

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การท่องเท่ียว

3. การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน

1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสภาวะ

1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคาม
สุขภาวะ

4. การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล

ตชว. ปม. 1 : 1.1 สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการ
ท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน
 ร้อยละ 25

ตชว. ปม. 2 : มูลค่าการ
ส่งเสริมการลงทุนใน

พ้ืนท่ีเชตเศรษฐกิจพิเศษ
ท้ังหมดในช่วง 5 ปีแรก 

600,000 ล้านบาท

ตชว. ปม. : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ค่าคะแนน 0.79 
ภายในปี 2565

ตชว. ปม. : อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 70 ปี ตชว.ปม. :มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
10 ภายในปี 2570

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 18. การเติบโตอย่างย่ังยืน

ปม.1 :  ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศด้านการ
ท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน

ปม.2 : การลงทุนในพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ท้ังหมดได้รับการยกระดับ

ปม. : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา 
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ปม. : คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน และความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน ปม.  : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึน
อย่างย่ังยืน

ตชว.ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย การพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย

5. การท่องเท่ียว 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี

ปม. : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน

 15. พลังทางสังคม

ข้อมูล ณ วันท่ี  24 มีนาคม 2565
2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 
21

สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
และสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต

สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

D:\งบประมาณ 2566\00 ขาขึน้\00 ขาวคาดแดง (ร่าง พ.ร.บ.)\ผังเชือ่มโยง 66 (ร่าง พรบ.)
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

เป้าหมายยุทธ์
ชาติ

ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและย่ังยืน

ตัวช้ีวัดยุทธ์
ชาติ

ตชว.รายได้ประชาชาติ
การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน ประเทศและการ
กระจายรายได้

แผนแม่บท
ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์)

14. ศักยภาพการกีฬา 17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

19. การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 18. การเติบโตอย่างย่ังยืน

ตชว.ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย การพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย

5. การท่องเท่ียว 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  15. พลังทางสังคม

2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 
21

สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
และสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต

สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณฯ

แผน
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

แผนงานยุทธศาสตร์ความ
เสมอภาคและหลักประกัน

ทางสังคม

เป้าหมาย
แผนบูรณา
การระดับชาติ

เกิดการลงทุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน 
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง)

ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ
 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อน
เข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย
แผนบูรณา
การระดับชาติ

มูลค่าการลงทุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน 
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง) ไม่น้อยกว่า 
300,000 ลบ.

ตชว.ปม. : ประชากรก่อนวัย
สูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อ
การเตรียมความพร้อม เพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย ร้อยละ 70

นโยบายการ
จัดสรร
งบประมาณ

2.2.28.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกฯ

ผลสัมฤทธ์ิ
กระทรง
สาธารณสุข

เป้าหมายการ
บริการ
กระทรวงฯ

ตัวช้ีวัด 
ปม.กท.ฯ ท่ี
กรมเก่ียวข้อง

นโยบาย
รัฐบาล 12 
ด้าน

แผน
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม

ผลสัมฤทธ์ิ
กรมอนามัย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการภาครัฐ

(3202) (2301) (3308) (เพ่ิมใหม่) (3402) (เพ่ิมใหม่)
ตัวช้ีวัด
เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน

ร้อยละของการเบิกจ่าย
รายการค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการภาครัฐ พัฒนา
งานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก้าหนด (ร้อยละ 96)

ผลผลิต/ 
โครงการ
(16 ผลผลิต)

โครงการ : ยกระดับการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (000190)

โครงการ : พัฒนาศักยภาพ
และบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
(000186)

โครงการเสริมสร้าง
ความรอบรู้วัยท้างาน
สุขภาพดี 
(001086)

โครงการ : พัฒนาและบริการการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด้าริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ(000109)

รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสร้าง
เสริมสุขภาพเชิงรุก 
(11000)

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และบริการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านกิจกรรมทางกาย
ประชาชน (001090)

โครงการ : สร้างความรอบรู้
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (000140)

โครงการ : ส่งเสริมการเข้าถึง
บริการสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมประชาชนกลุ่ม
ด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบาง (001089)

โครงการ : พัฒนาศักยภาพและ
บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่ม
แม่และเด็ก 
(000115)

3.2.5.1 เร่งรัดส่งเสริมให้มีการเตรียม
ความพร้อมพ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ฯ

2.เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 ภายในปี 2565

ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพท่ัวถึง เป็นธรรม

4.2.2.1 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัยฯ

ตชว. : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 
จ้านวน 11.7 ล้านคน

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

โครงการ : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และระบบอนามัยส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (000139)

โครงการ : ส่งเสริมการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ  (000189)

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคี
เครือข่าย (010000)

1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน
   ตัวช้ีวัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร (ร้อยละ 72 ภายในปี 2570)

2. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง
    ตัวช้ีวัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.95 หรือประมาณ 66.32 ล้านคน

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ความม่ันคงด้านน้้าของประเทศเพ่ิมข้ึน

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า

5. การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า

11. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital challenge ระดับมาตรฐานข้ึน
ไป (ร้อยละ 30)

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

5.1.6.1 พัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าท้ัง
ระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้้าของ

ประเทศฯ

ดัชนีความม่ันคงด้านน้้าของประเทศ อยู่ใน
ระดับ 2 (60 คะแนน) ภายในปี 2565

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้้า
เพ่ือการบริโภค

(000118)

เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดล้อม (ร้อยละ 30)
เชิ'งคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับบริการน้้าประปาท่ีมีคุณภาพ (ร้อยละ 60)

ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (35)

(3502)

โครงการ : สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (000135)

(3401)

โครงการ : ยกระดับ
บริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
(เจ้าภาพแก้ไขช่ือ) 
(001088)

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้า
ระวังด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือลดความเส่ียงต่อ
สุขภาพ (000130)

(3501)
เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวมีการ
จัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม  (ร้อยละ 90) (แผนท่องเท่ียวฯ)
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีได้
มาตรฐาน (ร้อยละ 100) (แผน EEC)

1. เชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86 (แม่และเด็ก)                                                                                          
2. เชิงคุณภาพ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 61 (วัยเรียน)                                                                                                
3. เชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน ไม่เกิน 23 ต่อพัน (วัยรุ่น)                             
4. เชิงคุณภาพ : วัยท้างานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 52
5. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 62
6. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 70
7. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยเพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 45

1. เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ท่ีมีการเตรียมการยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
ร้อยละ 46
2. เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ  990,000 คน
3. เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบางของสังคม ได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพ ตามชุด
สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 10

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเฉพาะได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม (32)

ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม (33) ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพ (34)

(3201) (3304) (3305) (3302) (3303)(3301)

 - ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม (13)
    ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ ร้อยละ 70 (รหัส 14)  (ปี66=70 / ปี 67=71 / ปี 68=71 / ปี 69=72 / ปี 70=72)

แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียว

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86)

ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

2.2.18.1 เร่งรัดการ
พัฒนาระบบนิเวศและ
ปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การท่องเท่ียว เพ่ือให้
ประเทศไทยฯ

3.2.6.1 เร่งรัดการพัฒนา
ทักษะท่ีสอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21ฯ

3.2.7.1 ส่งเสริมการ
ยกระดับศักยภาพ 

ทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงท้างาน

ให้มีคุณภาพฯ

3.2.11.1 เร่งรัดส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ิมศักยภาพการจัดการสุขภาวะให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยฯ 5.1.4.1 เร่งรัดการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลฯ

อัตราการขยายตัวของ
การลงทุนในอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ
 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

3.ความสามารถในการ
แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum 
(WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
ต่อปี

4.ผลิตภาพแรงงาน
เพ่ิมข้ึน ไม่ต้่ากว่า
ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 67.5 ในปี 2564

มีการวางรากฐานเพ่ือ
รองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลท้ังร่ายกาย สติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 และครอบครัวมีความเข้มแข็งเอ้ือต่อ

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน

แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียว

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

D:\งบประมาณ 2566\00 ขาขึน้\00 ขาวคาดแดง (ร่าง พ.ร.บ.)\ผังเชือ่มโยง 66 (ร่าง พรบ.)
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

เป้าหมายยุทธ์
ชาติ

ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและย่ังยืน

ตัวช้ีวัดยุทธ์
ชาติ

ตชว.รายได้ประชาชาติ
การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน ประเทศและการ
กระจายรายได้

แผนแม่บท
ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์)

14. ศักยภาพการกีฬา 17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

19. การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 18. การเติบโตอย่างย่ังยืน

ตชว.ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย การพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย

5. การท่องเท่ียว 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  15. พลังทางสังคม

2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 
21

สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
และสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต

สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ

เชิงคุณภาพ : 
เทศบาลเป้าหมายได้รับ
การยกระดับให้เป็น
เมืองท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี 1 แห่ง

เชิงคุณภาพ : นักเรียนมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อย
ละ 50
2.เชิงปริมาณ : การต้ังครรภ์
ซ้้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
 ไม่เกิน ร้อยละ 12.5

เชิงคุณภาพ : วัย
ท้างานอายุ 18-59 ปี 
ได้รับการตรวจดัชนี
มวลกายและวัดรอบ
เอว ร้อยละ 55

เชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีโครงการ
พระราชด้าริและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติมีการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 9,837 แห่ง

เชิงปริมาณ : ร้อยละของ
การเบิกจ่ายรายการ
ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการภาครัฐ พัฒนา
งานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก้าหนด (ร้อยละ 96)

เชิงคุณภาพ : ประชาชนมี
กิจกรรมทางกายสม้่าเสมอ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40

เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อน
วัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มี
ความรอบรู้การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
สุขภาพดี ร้อยละ 51

เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่ม
ด้อยโอกาสและเปราะบาง
ของสังคมเข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ 
60,000 คน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ( 7 )

ส่งเสริมการเกิด
อย่างมีคุณภาพ 
(87543)

ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
การมีพัฒนาการ
สมวัย (12)

ส่งเสริม สนับสนุน ระบบ
สาธารณสุขท่ีเช่ือมต่อกับ
โรงเรียน หรือสถานศึกษา 
(76981)

ส่งเสริม พัฒนา
ทักษะและสมรรถนะ
วัยท้างาน (87367)

การพัฒนาและสร้าง
ระบบรับมือและ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้้าท่ี
เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ( 4 )

ส่งเสริม พัฒนา ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและ
ระบบอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (92110)

สร้างความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี 
(87342) (ปรับช่ือ)

พัฒนากฎหมาย
และพัฒนาระบบ
ขับเคล่ือนบังคับใช้
กฎหมายในความ
รับผิดชอบของกรม
อนามัย (10)

ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
โครงการพระราชด้าริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ (86494)

พัฒนานโยบายขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 (1856)

พัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 
(1864)

ยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรม
อนามัย (76995)

พัฒนาระบบข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( 1 )

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 
(81953)

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายระดับชาติ ในรูปแบบ 
Digital Health 
Plateform (5)

พัฒนาความรอบรู้ด้านการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทาง
กาย  การนอน และการดูแล
สุขภาพช่องปาก
(76992)

พัฒนา ส่งเสริม การ
เข้าถึงระบบการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (87354)

ส่งเสริมการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
แบบบูรณาการ (13)

พัฒนากลไกการสร้าง
หลักประกันทางสังคมด้าน
สุขภาพในกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบาง (11)

ส่งเสริมการพัฒนากลไก 
และระบบการควบคุม 
ก้ากับ การจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (77000)

พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
คาดการณ์และการจัดการ
เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศ ( 6 )

พัฒนาและรับรอง
มาตรฐานการ
จัดการน้้าบริโภค 
(92113)

พัฒนาระบบจัดการ
คุณภาพน้้าในพ้ืนท่ี
ห่างไกลและ
ทุรกันดาร (14)

ตัวช้ีวัด
กิจกรรมหลัก
(25 กิจกรรม)

เชิงปริมาณ : องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมี
การบริหารจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 1 
แห่ง
เชิงคุณภาพ : สถาน
ประกอบกิจการด้านการ
บริการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
มีการจัดการสุขอนามัย
และอนามัยส่ิงแวดล้อม
ได้มาตรฐานรองรับเมือง
สุขภาพดี ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ : 
หญิงต้ังครรภ์ท่ี
ได้รับการดูแล
ก่อนคลอดตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 75

เชิงปริมาณ :  
เด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการเฝ้า
ระวังภาวะการ
เจริญเติบโตและ
ส่งเสริม
พัฒนาการ 
494,000 คน

เชิงปริมาณ : 
1. โรงพยาบาลสังกัด
ส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรับรองมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
ส้าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
(Youth Friendly Health 
Service : YFHS) ฉบับ พ.ศ.
2563 ร้อยละ 60 (สะสม)
2. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
 9,000 แห่ง

เชิงปริมาณ : 
1. ชุมชนรอบรู้
สุขภาพภายใต้วิถี
ชีวิตปกติใหม่ (77 
ชุมชน)
2.. สถาน
ประกอบการรอบรู้
สุขภาพตาม
มาตรฐานท่ีก้าหนด 
(495 แห่ง)

เชิงปริมาณ : 
ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ : สถาน
บริการสุขภาพในเขต
สุขภาพได้รับการ
ยกระดับเป็นองค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับดีเย่ียม 26 แห่ง

เชิงปริมาณ : 
1. ภาคีเครือข่ายมีการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุข
ภาวะท่ีดีของประชาชน 
ร้อยละ 50
2. ชุมชนในพ้ืนท่ีเฉพาะ
น้ากระบวนการ
ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพไปใช้ในการ
พัฒนาเมืองสุขภาพดี 6 
ชุมชน

เชิงปริมาณ : 
กฎหมายท่ีได้รับ
การพัฒนา ทบทวน
 แก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก
กฎหมายให้ทันต่อ
สถานการณ์
เปล่ียนแปลง ร้อย
ละ 60

เชิงปริมาณ : โครงการท่ีได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีโครงการ
พระราชด้าริและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 
9 โครงการ

เชิงปริมาณ : 
1. การพัฒนานโยบายขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อม (สส. 1 ด้าน
 สว. 1 ด้าน)  2 ด้าน
2. แผนการจัดหาและจัดการนมผง 
1 แผน

เชิงปริมาณ : 
จ้านวนหน่วยงานท่ี
ได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 13
 แห่ง

เชิงคุณภาพ : 
บุคลากรกรมอนามัยผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมทางจริยะรรม 
ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ : ข้อมูล
และเทคโนโบยี
สารสนเทศได้รับ
การพัฒนา 5 
โครงการ

ร้อยละของการเบิกจ่าย
รายการค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการภาครัฐ พัฒนา
งานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก้าหนด ร้อยละ 96

เชิงปริมาณ : ระบบ
ฐานข้อมูลการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายระดับชาติ
 ในรูปแบบ Digital 
Health Plateform ได้รับ
การยอมรับและน้าไปใช้
ประโยชน์ 1 ระบบ

เชิงปริมาณ : ประชากรก่อน
วัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) 
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการ
เป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี 
8,500,000 คน

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้สูงอายุกลุ่มดี
เข้าถึงระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
640,680 คน
2. ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม
เข้าถึงบริการดูแล
สุขภาพช่องปากตาม
จ้าเป็น 900,000 คน

เชิงปริมาณ : 
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงเข้าถึงระบบ
การดูแลสุขภาพ 
400,000 คน

เชิงปริมาณ : กลไกความ
ร่วมมือสร้างการเข้าถึงบริการ
สุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
สร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่ม
ด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบาง 1 ระบบ

เชิงปริมาณ : โรงพยาบาล
ภาครัฐท่ีใช้งานระบบ
ก้ากับการขนส่งมูลฝอยติด
เช้ือ (Manifest System) 
ร้อยละ 65

เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายมีการ
เฝ้าระวังและจัดการความ
เส่ียงต่อสุขภาพจาก
มลพิษอากาศ ร้อยละ 85

เชิงคุณภาพ : 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมี
คุณภาพน้้าประปา
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
น้้าประปาด่ืมได้ 
กรมอนามัย  100 
แห่ง

เชิงปริมาณ : ชุมชน
ในพ้ืนท่ีห่างไกลและ
ทุรกันดารได้รับการ
จัดการคุณภาพน้้า 
887 แห่ง

 งบประมาณ 
(บาท)

3,074,400 14,892,500 31,524,000 39,912,900 8,782,700 3,273,300 10,193,700 4,135,700 3,717,900 25,745,200 129,342,800 241,267,600 522,800 765,600 1,182,625,400 7,394,900 9,801,400 22,904,400 26,031,500 2,441,400 4,752,600 2,716,700 4,085,400 2,078,800

 1. ค.ยกระดับการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือเมือง
สุขภาพดีในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 3.0744 ลบ.

1. ค.เตรียม
ความพร้อมก่อน
สมรสและก่อนมี
บุตร เพ่ือการเกิด
ทุกรายมีคุณภาพ.
 (ผ่านมติ ค.ร.ม.) 
13.0294 ลบ.
2. ค.ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก
อายุ 2-6 ปี 
(ผ่านมติ ค.ร.ม.) 
18.4946 ลบ.

1. ค.เสริมสร้างขีด
ความสามารถต่อการ
ปรับตัวด้านสุขภาพ
จากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ(ผ่าน
มติ ค.ร.ม.) 3.2733 
ลบ.

1. โครงการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 3.7179 
ลบ.

1. ค.พัฒนาและขับเคล่ือน
การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายระดับชาติ  (ผ่านมติ 
ค.ร.ม.) 7.3949 ลบ.

1 โครงการขับเคล่ือน
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพ่ึงพิง
ระยะยาวแบบบูรณา
การ (Long Term 
Care) แบบ New 
Normal 18.2951 ลบ.
2. ค.พระสงฆ์กับการ
พัฒนาสุขภาวะ ปี 
2566 7.7364 ลบ.

1. ค.ยกระดับการเข้าถึง
บริการส่งเสริมสุขภาพแต่ละ
กลุ่มวัยและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ส้าหรับกลุ่ม
เปราะบางและด้อยโอกาส
ของสังคม  (ผ่านมติ ค.ร.ม.) 
2.4414 ลบ.

1. ค.เฝ้าระวังและป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ  
2.7167 ลบ.

 1. โครงการพัฒนา
ระบบจัดการ
คุณภาพน้้าสะอาด
ชุมชนในพ้ืนท่ี
ห่างไกลและ
ทุรกันดาร 2.0788 
ลบ.

รวมภาพผลผลิต 3,074,400 46,416,500 39,912,900 8,782,700 13,467,000 7,853,600 25,745,200 371,898,800 1,182,625,400 7,394,900 9,801,400 48,935,900 2,441,400 7,469,300 6,164,200
รวมภาพแผนงาน 3,074,400 95,112,100 47,065,800 371,898,800 1,182,625,400 7,394,900 58,737,300 2,441,400 7,469,300 6,164,200 0

เชิงคุณภาพ : เด็ก 0-5 ปี ท่ีได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90

เชิงปริมาณ : ระบบประปาหมู่บ้านท่ีได้รับ
การปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้าง
ท่ีมีคุณภาพน้้าประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพ
น้้าประปาด่ืมได้ ร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ :
1. ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม 
Care Plan ร้อยละ 95 (380,000 คน)
2) ผู้สูงอายุกลุ่มดีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ (ร้อยละ 95) (530,000 คน)
3) ผู้สูงอายุท่ีมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซ่ี 
(ร้อยละ 63)

 1. ค.พัฒนา
คุณภาพน้้าประปา
หมู่บ้านให้ได้
มาตรฐานและราคา
เหมาะสมสู่
เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
(SDG6) ภายในปี 
พ.ศ. 2570 (ผ่านมติ
 ค.ร.ม.) 4.0854 ลบ.

เชิงคุณภาพ : 
1. จังหวัดรักษามาตรฐาน
ต้นแบบการจัดการสถาน
ประกอบการด้านอาหาร
อย่างต่อเน่ือง (76 แห่ง)
2. จังหวัดมีสถาน
ประกอบกิจการประเภท
การให้บริการในพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวผ่านมาตรฐาน 
(76 จังหวัด)
3. สถานประกอบการใน
พ้ืนท่ีท่องเท่ียวได้
มาตรฐานตามกฎหมาย
และมาตรการป้องกันโรค 
(ร้อยละ 85)

เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคอย่างน้อย ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ได้รับบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน  
(ร้อยละ 30)

เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา (ระบบสนับสนุน : FIN, 
KISS, HR, Law)  (4 ระบบ)

เชิงปริมาณ
1. มูลฝอยติดเช้ือได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 
100
2. ประชาชนท่ีมีการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส 
PM 2.5 ร้อยละ 80

4,252,600
4,252,600

1. ค.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
0.5228 ลบ.
2. ค.ยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ขับเคล่ือนระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

1.ค.พัฒนาข้อมูล
กลางกรมอนามัย
เพ่ือยกระดับในการ
จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ 0.7656 
ลบ.
2. ค.ยกระดับงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
3. ค.พัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
และสร้างความ
ม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ
4. ค.พัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูล
ความรู้ สู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ฯ
5. ค.จัดท้าระบบ
บริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล 
ISO/IEC 
27001:2013ฯ

1. เงินเดือน  ค่าจ้าง
ประจ้า ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 
2. ค่าใช้จ่ายตามสิทธ์ิ 

1. ค.การจัดการ
สภาพแวดล้อมและการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือ
การเตรียมความพร้อมวัย
ท้างานสู่วัยสูงอายุท่ีมีสุขภาพดี
 ปี 2566 9.8014 ลบ.

1. ค.ส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวทางชะลอชรา 
ชีวายืนยาว ปี 2566 
(ผ่านมติ ครม.) 
13.2309 ลบ.
2. ค.พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ ปี 2566 
(ผ่านมติ ครม.) 9.6735
 ลบ.

 1. ค.พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการมูลฝอยตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธาธารณสุข 4.7526 ลบ.
2. ยกระดับสถานบริการ
การสาธารณสุขจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมเป็น
มิตรต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม

1. ค.ยกระดับ
ครอบครัว ชุมชน 
รอบรู้สุขภาพภายใต้
วิถีชีวิตปกติใหม่ 
8.7827 ลบ.
2. ค.เสริมสร้างความ
รอบรู้คนวัยท้างานใน
สถานประกอบการสู่
วิถีย่ังยืน

1. ค.ยกระดับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชาชนเพ่ือปรับ
พฤติกรรมและลดภัย
คุกคามท่ีเป็น 
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาสุขภาวะคนไทย
 (ผ่านมติ ค.ร.ม.) 
4.8321 ลบ.
2.ค.สาสุขยุคใหม่ชวน
คนไทยใส่ใจสุขภาพ
ตนเอง (ผ่านมติ 
ค.ร.ม.) 5.3616 ลบ.
3. ค.ชุมชนรอบรู้ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ี
คุกคามสุขภาวะคนทุก
ช่วงวัย
4. ค.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล
รอบรู้ 7 สัปดาห์เพ่ือ
คนไทยสุขภาวะดีวิถี
ใหม่

1. ค.เสริมสร้างพลัง
ท้องถ่ินและชุมชน
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือเมือง
สุขภาพดี 4.1357 ลบ.
2. ค.ส่งเสริมการจัดการ
ส้วมและส่ิงปฏิกูลเพ่ือ
ลดความเส่ียงต่อสุขภาพ
3. ค.ประเมินและ
คาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริม
สุขภาพ
4. ค.ยกระดับการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
เฉพาะเพ่ือส่งเสริมให้
เป็นเมืองสุขภาพดี
5. ค.ยกระดับการ
ขับเคล่ือนจังหวัด
จัดการปัจจัยเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ
6. ค.ยกระดับการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมรองรับการ
จัดการภัยสุขภาพและ
สาธารณภัย

1. ค.เล้ียงดูลูกตาม "ค้าสอนพ่อ" ใน
พ้ืนท่ีความม่ันคงและยามชายแดนฯ 
1.8221 ลบ.
2. ค.ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเด็กและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดาร (กพด.)ฯ 5.3830 ลบ.
3. ค.พัฒนาสุขภาพเด็กประชาชนใน
พ้ืนท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ 1.0652 ลบ.
4. ค.ควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 5.6007 ลบ.
5. ค.ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิต
จาง 1.2051 ลบ.
6. ค.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
 ต้านภัยมะเร็งเต้านม 2.8330 ลบ.
7. ค.ราชทัณฑ์ ปันสุข ท้าความดี เพ่ือ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.2943 ลบ.
8. ค.ฟันเทียมพระราชทาน ถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรฯ 4.1779 ลบ.
9. ค.พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ี
โครงการพระราชด้าริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  2.3639 ลบ.

1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก 
2. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจ้าต้าแหน่ง 
3. ค่าเช่ารถยนต์ 
4. ค่าจ้างเหมาบริการ 
5. วัสดุอาหาร (นมผง) 
6. ค่าสาธารณูปโภค 
7. ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 
8. ค่าวัสดุส้านักงาน/ค่าน้้ามัน
เช้ือเพลิง 
11. ค.ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศฯ 
12. คชจ.เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ

1. ครุภัณฑ์ 
2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 โครงการกรม
อนามัย

 1. ค.พัฒนาและยกระดับ
ระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับ สนุน
การท่องเท่ียวไทย  (ผ่าน
มติ ค.ร.ม.) 4.2526 ลบ.

1. ค.ส่งเสริมการ
เกิดอย่างมี
คุณภาพ 14.8925
 ลบ.

1. โครงการโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพตามแนววิถีชีวิต
ใหม่  (New Normal 
Health Literate School) 
15.8591 ลบ.
2. โครงการผู้พิทักษ์อนามัย
โรงเรียนในยุคดิจิทัล 
10.9360 ลบ.
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กกลุ่มเปราะบาง 4.3562 
ลบ.
4. โครงการยกระดับการ
ขับเคล่ือนระบบสุขภาพและ
อนามัยการเจริญพันธ์ุใน
วัยรุ่น 8.7616 ลบ.

 - ส่งเสริมการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีท่องเท่ียว  (92115)

เชิงปริมาณ : 
จังหวัดในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวมี
การส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการ 
ด้าเนินการตามมาตรฐาน 
(76 จังหวัด)

4,252,600

D:\งบประมาณ 2566\00 ขาขึน้\00 ขาวคาดแดง (ร่าง พ.ร.บ.)\ผังเชือ่มโยง 66 (ร่าง พรบ.)
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บันทกึวิเคราะห์สรปุสาระส าคญั  

ร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
1. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

2. ส่วนราชการผู้เสนอ 

ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 
 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ ได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  

 

4. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
4.1 ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.2 – 4.2 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่า
จะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนมากข้ึน การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ ตาม  
ยังมีข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก การกลายพันธ์ุและ  
การระบาดของไวรัส รวมทั้งการลดลงของแรงขับเคลื่อนทางการคลัง โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วง
ร้อยละ 0.5 – 1.5 

 

 4.2 นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ
กับการด าเนินภารกิจที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตามแนวทางการพัฒนาประเทศของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  นโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค านึงถึงประมาณการรายรับและฐานะ 
การคลังของประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม  
และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการ 
ของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ สามารถ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ภายใต้
สถานการณ์ด้านการคลัง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน 
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  นอกจากนี้ ได้พิจารณาปรับปรุงภารกิจภายใต้แผนงานพื้นฐานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย โดยยกระดับให้เป็นแผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสะท้อน 
ให้เห็นกลไกงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างแท้จริง  รวมทั้งพิจารณา 
ความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมในการด าเนินงานและขีดความสามารถ  
ในการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล  
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ โดยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว 

 
4.3  วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 3,185,000 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ที่ก าหนดไว้จ านวน 3 ,100,000 ล้านบาท เป็นจ านวน 85,000 
ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.74 ประกอบด้วยโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้  

 1) รายจ่ายประจ า 

 รายจ่ายประจ า จ านวน 2,396,942.2 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 23,932.7 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.01 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.26 ของวงเงิน
งบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 76.55 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2) รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 

  รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้ง
งบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้จ านวน 596.7 ล้านบาท)  

 3) รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย  
  รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีรายการที่ต้อง 

เสนอต้ังงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้จ านวน 24,978.6 ล้านบาท)  
 4) รายจ่ายลงทุน 

 รายจ่ายลงทุน จ านวน 695,077.4 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 83,144.0 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.59 (รวมรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ที่ก าหนดเป็น
รายจ่ายลงทุน จ านวน 7,019.6 ล้านบาท) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.82 ของวงเงินงบประมาณ  
เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 19.74 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 5) รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 
   รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 100,000 ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.14 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 3.22 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
7,019.6 ล้านบาท) 
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4.4 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,185,000 ล้านบาท จ าแนกเป็นกลุ่มงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 

  1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ก าหนดไว้เป็นจ านวน 590,470.0 ล้านบาท คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 18.54 ของวงเงินงบประมาณ 

  2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ก าหนดไว้เป็นจ านวน 1,090,329.6 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.23 ของวงเงินงบประมาณ 

  3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ก าหนดไว้เป็นจ านวน 218,477.7 ล้านบาท คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 6.86 ของวงเงินงบประมาณ 

  4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ก าหนดไว้เป็นจ านวน 772,119.1 ล้านบาท คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 24.24 ของวงเงินงบประมาณ 

  5) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ก าหนดไว้เป็นจ านวน 206,985.6 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.50 ของวงเงินงบประมาณ 

  6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ ก าหนดไว้เป็นจ านวน 306,618.0 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.63 ของวงเงินงบประมาณ 

 

4.5 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามกระทรวง 
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามกระทรวง ดังนี้  

 
หน่วย : ล้านบาท 

กระทรวง 
งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ 
รวมท้ังสิ้น                3,185,000.0     100.0  

1. งบกลาง                    590,470.0  18.5 
2. ส านักนายกรัฐมนตร ี                      32,477.8  1.0 
3. กระทรวงกลาโหม                    197,292.7  6.2 
4. กระทรวงการคลงั                    285,230.4  9.0 
5. กระทรวงการต่างประเทศ                        7,556.5  0.2 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                        5,330.8  0.2 
7. กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย ์
                     24,626.9  0.8 

8. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

                   124,748.2  3.9 
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หน่วย : ล้านบาท 

กระทรวง 
งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ 
9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    126,067.1  4.0 

10. กระทรวงคมนาคม                    180,502.0  5.7 
11. กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม                        6,822.1  0.2 
12. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      30,638.6  1.0 
13. กระทรวงพลังงาน                        2,707.4  0.1 
14. กระทรวงพาณิชย ์                        6,489.5  0.2 
15. กระทรวงมหาดไทย                    325,578.9  10.2 
16. กระทรวงยุติธรรม                      24,693.9  0.8 
17. กระทรวงแรงงาน                      54,338.5  1.7 
18. กระทรวงวัฒนธรรม                        6,748.0  0.2 
19. 
20. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

                   325,900.2 
                   156,408.7   

10.2 
4.9 

21. กระทรวงอุตสาหกรรม                        4,490.8  0.1 
22. ส่วนราชการไมส่ังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  

กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน 
ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตร ี

                   125,257.9  3.9 

23. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด                      21,727.7  0.7 
24. รัฐวิสาหกิจ                    162,989.7  5.1 
25. หน่วยงานของรัฐสภา                        7,752.2  0.3 
26. หน่วยงานของศาล                      22,959.5  0.7 
27. หน่วยงานขององค์กรอสิระและองค์กรอัยการ                      19,085.0  0.6 
28. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                      81,180.3  2.5 
29. หน่วยงานอื่นของรัฐ                          477.4  0.0 
30. สภากาชาดไทย                        8,854.0  0.3 
31. ส่วนราชการในพระองค์                        8,611.7  0.3 
32. ทุนหมุนเวียน                    206,985.6  6.5 
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 4.6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดท าข้ึนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล 
โดยมุ่งให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งด าเนินการ เพื่อให้บรรลุ 13 หมุดหมาย
การพัฒนาตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ สรุปดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จ านวน 296,003.6 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีความสุข 
ประเทศมีความมั่นคงในทุกมิติ ทุกระดับ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง การบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับ  
การเสริมสร้างความมั่นคงทางสถาบันหลักของชาติ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม  
และบริการประชาชน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และการค้ามนุษย์ ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ 
ภัยพิบัติ พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม พัฒนาเสริมสรา้งความสัมพนัธ์ ความร่วมมือ 
และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 396,125.5 ล้านบาท 
เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้านให้มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และประสิทธิภาพการผลิต 
ของภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน ให้ไดคุ้ณภาพที่มีมาตรฐานและมูลค่าผลผลิตที่สูงข้ึน พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  ทั้งด้านลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และสนองความต้องการ 
ของประชาชน พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ส่งเสริมทักษะและสนับสนุนแหล่งเงินทุน
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกจิมากข้ึน 
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สอดรับกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีของประชาชน 
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 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน 
549,514.0 ล้านบาท เพื่อเสริมสรา้งใหค้นไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะ มีความรักและภูมใิจ
ในความเป็นไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุพัฒนาระบบการเรียนรู้  
ที่ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
รวมทั้ง ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง มีระบบ
รับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจน 
การยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะวัยท างาน ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ และพัฒนา
ศักยภาพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 

 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จ านวน 759,861.3 ล้านบาท 
เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  
และสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง เพื่ อสร้างสังคมคุณภาพ โดยการ
เสริมสร้างทุนทางสังคม และสร้างพลังในชุมชนให้เข้มแข็งให้เกิดเป็นพลังทางสังคม สนับสนุนการเตรียม 
ความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย เพิ่มศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจ พัฒนา
ศักยภาพครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นให้หลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกลไก  
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ สนับสนุน
การผลิตและการตลาดภายในชุมชน ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุ นแหล่งทุน  
สร้างหลักประกันทางสังคมให้กับคนไทยทุกคนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  
และการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงานทั้งในระบบและ  
นอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่ 
และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง 

 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 
122,964.9 ล้านบาท เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภายในขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศ โดยใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจ  
ภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ การเพิ่มผลิตภาพของน้ า การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อลด
ผลกระทบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นฐานในการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน 
658,012.7 ล้านบาท เพื่อให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการพัฒนากฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม 
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 7) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ จ านวน 402,518.0 ล้านบาท เพื่อส ารองไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการรองรบัเหตุการณ์ที่อาจเกดิข้ึนโดยมิได้คาดหมายส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นและการช าระหนี้ภาครัฐ  

 

4.7 การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบให้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวม 11 แผนงาน จ านวน 218,477.7 ล้านบาท ดังนี ้

    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการ 
งบประมาณ 

จ านวน  

รวมท้ังสิ้น             218,477.7  

1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                  6,251.2  
2. เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก                11,086.9  
3. ต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                     498.0  
4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสงูวัย                     448.7  
5. บรหิารจัดการทรัพยากรน้ า                 54,121.9  
6. ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรกัษาผู้ติดยาเสพติด                  4,188.2  
7. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์              131,372.8  
8. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก                  1,474.3  
9. พัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต                  1,554.6  

10. รัฐบาลดิจทิัล                  2,356.0  
11. สร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยว                   5,125.1  

 

4.8 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการ

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องการให้มีการกระจายอ านาจเพิ่มข้ึน และสอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมมาใช้สมทบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพื่อด าเนินโครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น จึงเห็นสมควรจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในสัดส่วนร้อยละ 29.60 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู้) เป็นจ านวน 737,083.6 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 29,023.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.10 โดยจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 307,111.6 ล้านบาท  



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ�าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ�าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล�มที่ ๑๑

เอกสารงบประมาณ
 ฉบับท

ี่ ๓ งบประมาณ
รายจ�ายประจําป�งบประมาณ

 พ
.ศ. ๒๕๖๖

กระท
รวงสาธารณ

สุข

เล�มที่ ๑๑

กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี

ฉบับท
ี่ ๓



งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงสาธารณสขุ

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

พฒันาและอภบิาลระบบสุขภาพ อย่างมส่ีวนร่วม และย ัง่ยนื

  154,029,251,400   156,408,661,200
    325,622,200   334,676,500

เป็นองคก์รหลกัดา้นสุขภาพ ทีร่วมพลงัสงัคม เพือ่ประชาชนสุขภาพดี
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(4) ผลสมัฤทธิ์ : การเขา้ถงึบริการสาธารณสุข
มคีวามเหลือ่มล า้ลดลง

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

- ตวัชี้วดั : จ านวนการจดัต ัง้หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมติามพระราชบญัญตัิ
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ. 2562

แหง่ 3,000 3,500

(5) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมคีวามรอบรูสุ้ขภาพ 
เรื่องโรคอบุตัใิหมแ่ละโรคอบุตัซิ  า้ทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศมากขึ้น

- ตวัชี้วดั : ดชันีความกา้วหนา้ของการพฒันาคน
ดา้นสุขภาพ ไมต่ า่กว่า

ทกุจงัหวดั 0.67 -

- ตวัชี้วดั : ความแตกต่างการใชส้ทิธิเมือ่ไปใชบ้ริการ
ผูป่้วยในของผูม้สีทิธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้
(compliance rate) ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 1.5 1.5

- ตวัชี้วดั : สดัส่วนประชาชนทีม่คีวามรูสุ้ขภาพ
 เรื่องโรคอบุตัใิหมแ่ละโรคอบุตัซิ  า้ทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ เพิม่เป็น

รอ้ยละ 5 -

(6) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนเขา้ถงึบริการสาธารณสุข
ทีม่ปีระสทิธิภาพ อยา่งครอบคลมุและท ัว่ถงึ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มคีวามรอบรูด้า้นโรคและภยัสุขภาพสามารถป้องกนั
และควบคุมปจัจยัเสี่ยงทีคุ่กคามสุขภาวะได ้

รอ้ยละ - 50

- ตวัชี้วดั : ประชาชนสามารถเขา้ถงึสทิธิ
ในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (UHC) ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 99.95 99.95

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

- ตวัชี้วดั : ประชาชนมคีวามรอบรูสุ้ขภาพ รอ้ยละ - 70

(2) ผลสมัฤทธิ์ : จ านวนชุมชนสุขภาพดเีพิม่ขึ้น

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมคีวามรอบรูด้า้นสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มพีฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์
และสามารถป้องกนัและลดโรคทีส่ามารถป้องกนัได ้
เกดิเป็นสงัคมบม่เพาะจติส านึกการมสุีขภาพดสูีงขึ้น

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรบัรอง HA ข ัน้ 3 รพศ. / รพท.

รอ้ยละ - 100

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรบัรอง HA ข ัน้ 3 รพ. กรมการแพทย ์/
รพ. กรมควบคุมโรค / รพ. กรมสุขภาพจติ

รอ้ยละ - 100

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของชุมชนมกีารด าเนินการ
จดัการสุขภาพทีเ่หมาะสมใหก้บัประชาชน

รอ้ยละ - 75

(3) ผลสมัฤทธิ์ : มรีะบบสาธารณสุขทีไ่ดม้าตรฐาน
ทีป่ระชากรทกุระดบัเขา้ถงึไดด้ขีึ้น

- ตวัชี้วดั : การจดัอนัดบัประสทิธิภาพระบบบริการสุขภาพ อนัดบัที ่1 ใน 25 1 -

- ตวัชี้วดั : อตัราความรอบรูด้า้นสุขภาพของประชากร รอ้ยละ 50 -

- ตวัชี้วดั : อตัราการนอนโรงพยาบาลโดยไมจ่ าเป็น
ดว้ยภาวะทีค่วรควบคุมดว้ยบริการผูป่้วยนอก 
(Ambulatory Care Sensitive Conditions : ACSC) 
ลดลง ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 100 -

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรบัรอง HA ข ัน้ 3 รพช.

รอ้ยละ - 90
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(4) ผลสมัฤทธิ์ : การเขา้ถงึบริการสาธารณสุข
มคีวามเหลือ่มล า้ลดลง

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

- ตวัชี้วดั : จ านวนการจดัต ัง้หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมติามพระราชบญัญตัิ
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ. 2562

แหง่ 3,000 3,500

(5) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมคีวามรอบรูสุ้ขภาพ 
เรื่องโรคอบุตัใิหมแ่ละโรคอบุตัซิ  า้ทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศมากขึ้น

- ตวัชี้วดั : ดชันีความกา้วหนา้ของการพฒันาคน
ดา้นสุขภาพ ไมต่ า่กว่า

ทกุจงัหวดั 0.67 -

- ตวัชี้วดั : ความแตกต่างการใชส้ทิธิเมือ่ไปใชบ้ริการ
ผูป่้วยในของผูม้สีทิธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้
(compliance rate) ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 1.5 1.5

- ตวัชี้วดั : สดัส่วนประชาชนทีม่คีวามรูสุ้ขภาพ
 เรื่องโรคอบุตัใิหมแ่ละโรคอบุตัซิ  า้ทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ เพิม่เป็น

รอ้ยละ 5 -

(6) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนเขา้ถงึบริการสาธารณสุข
ทีม่ปีระสทิธิภาพ อยา่งครอบคลมุและท ัว่ถงึ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มคีวามรอบรูด้า้นโรคและภยัสุขภาพสามารถป้องกนั
และควบคุมปจัจยัเสี่ยงทีคุ่กคามสุขภาวะได ้

รอ้ยละ - 50

- ตวัชี้วดั : ประชาชนสามารถเขา้ถงึสทิธิ
ในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (UHC) ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 99.95 99.95
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งบประมาณยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

พลงัทางสงัคม ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

 - แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพรอ้ม
เพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

             105.8686

ความเสมอภาคและ
หลกัประกนัทางสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

 - แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้งหลกัประกนัทางสงัคม

           1,919.5325

การด าเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

 - แผนงานพื้นฐาน
ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

               91.3783

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

 - แผนงานบคุลากรภาครฐั              602.7742

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการสรา้งการเตบิโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติร
ต่อสิ่งแวดลอ้ม

การเตบิโตอย่างย ัง่ยนื ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

 - แผนงานยุทธศาสตร์
จดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม

             267.1315

การบริหารจดัการน า้ท ัง้ระบบ ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

 - แผนงานบูรณาการ
บริหารจดัการทรพัยากรน า้

                6.1642

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครฐั

การบริการประชาชน
และประสทิธิภาพภาครฐั

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

 - แผนงานยุทธศาสตร์
พฒันาบริการประชาชนและ
การพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั

               15.0000

 - แผนงานบูรณาการ
รฐับาลดจิทิลั

               57.6974

การต่อตา้นการทจุริต
และประพฤตมิชิอบ

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

 - แผนงานบูรณาการ
ต่อตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิชิอบ

                4.0860

                     -   รวมทัง้สิ้น          156,408.6612

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นความม ัน่คง

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง  - แผนงานบูรณาการ
ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

               10.7680

 - แผนงานยุทธศาสตร์
จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้ว
และการคา้มนุษย์

                3.7458

 - แผนงานบูรณาการป้องกนั
ปราบปราม และบ าบดัรกัษา
ผูต้ดิยาเสพตดิ

             908.9365

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

การท่องเทีย่ว ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

 - แผนงานบูรณาการ
สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

               12.7548

เขตเศรษฐกิจพเิศษ ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

 - แผนงานบูรณาการ
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

             258.4452

การวจิยัและพฒันานวตักรรม ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

 - แผนงานยุทธศาสตร์
การวจิยัและพฒันานวตักรรม

               10.0000

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

การพฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

 - แผนงานยุทธศาสตร์
พฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

             162.6649

การเสริมสรา้งใหค้นไทย
มสุีขภาวะทีด่ี

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

 - แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี

          30,037.6108

 - แผนงานพื้นฐาน
ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

           1,071.2032

ศกัยภาพการกีฬา ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

 - แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสรา้งศกัยภาพการกีฬา

                7.3949

การด าเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

 - แผนงานพื้นฐาน
ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

           3,633.7303

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

 - แผนงานบคุลากรภาครฐั         117,221.7741

4. ความเช่ือมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
4.1 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ลา้นบาท

งบประมาณยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน
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งบประมาณยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

พลงัทางสงัคม ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

 - แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพรอ้ม
เพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

             105.8686

ความเสมอภาคและ
หลกัประกนัทางสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

 - แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้งหลกัประกนัทางสงัคม

           1,919.5325

การด าเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

 - แผนงานพื้นฐาน
ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

               91.3783

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

 - แผนงานบคุลากรภาครฐั              602.7742

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการสรา้งการเตบิโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติร
ต่อสิ่งแวดลอ้ม

การเตบิโตอย่างย ัง่ยนื ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

 - แผนงานยุทธศาสตร์
จดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม

             267.1315

การบริหารจดัการน า้ท ัง้ระบบ ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

 - แผนงานบูรณาการ
บริหารจดัการทรพัยากรน า้

                6.1642

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครฐั

การบริการประชาชน
และประสทิธิภาพภาครฐั

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

 - แผนงานยุทธศาสตร์
พฒันาบริการประชาชนและ
การพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั

               15.0000

 - แผนงานบูรณาการ
รฐับาลดจิทิลั

               57.6974

การต่อตา้นการทจุริต
และประพฤตมิชิอบ

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

 - แผนงานบูรณาการ
ต่อตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิชิอบ

                4.0860

                     -   รวมทัง้สิ้น          156,408.6612
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หน่วย : ลา้นบาท

หมดุหมาย - หน่วยรบังบประมาณ - แผนงาน งบประมาณ

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ 14.6724               
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 14.6724               

สถาบนัวคัซีนแหง่ชาติ 1.5379                
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 1.5379                

หมดุหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการคา้การลงทนุและยทุธศาสตรท์างโลจิสตกิสท์ี่ส าคญัของภมิูภาค 258.4452              
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 244.7484              
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 244.7484             

กรมควบคมุโรค 3.9125                
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3.9125                

กรมอนามยั 3.0744                
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3.0744                

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ 6.7099                
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 6.7099                

หมดุหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนขา้มรุ่นลดลง และคนไทยทกุคนมีความคุม้ครองทางสงัคมที่เพยีงพอเหมาะสม 887.6153              
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 16.4141               
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 16.4141               

กรมการแพทย์ 18.1490               
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 18.1490               

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 1.0000                
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 1.0000                

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 1.0522                
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 1.0522                

กรมสขุภาพจิต 9.0850                
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 9.0850                

กรมอนามยั 48.9359               
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 48.9359               

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 792.9791              
แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 701.6008             
แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 91.3783               

หน่วย : ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น 20,181.3109          
หมดุหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการทอ่งเที่ยวที่เนน้คณุภาพและความยัง่ยืน 12.7548               

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 2.7000                
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 2.7000                

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 3.0896                
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 3.0896                

กรมอนามยั 4.2526                
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 4.2526                

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ 2.7126                
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 2.7126                

หมดุหมายที่ 4 : ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยแ์ละสขุภาพมูลคา่สูง 18,625.1646          
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 15,433.3525          
แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 39.1144               
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 13,054.2986          
แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 1,124.4492           
แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 1,215.4903           

กรมการแพทย์ 2,561.6157            
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 2,561.6157           

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 43.0977               
แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 43.0977               

กรมควบคมุโรค 321.5935              
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 321.5935             

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 19.4065               
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 19.4065               

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 30.4104               
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 30.4104               

กรมสขุภาพจิต 69.6866               
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 69.6866               

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 129.7914              
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 129.7914             

4.2 ความเช่ือมโยง (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 13

หมดุหมาย - หน่วยรบังบประมาณ - แผนงาน งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

หมดุหมาย - หน่วยรบังบประมาณ - แผนงาน งบประมาณ

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ 14.6724               
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 14.6724               

สถาบนัวคัซีนแหง่ชาติ 1.5379                
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 1.5379                

หมดุหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการคา้การลงทนุและยทุธศาสตรท์างโลจิสตกิสท์ี่ส าคญัของภมิูภาค 258.4452              
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 244.7484              
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 244.7484             

กรมควบคมุโรค 3.9125                
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3.9125                

กรมอนามยั 3.0744                
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3.0744                

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ 6.7099                
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 6.7099                

หมดุหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนขา้มรุ่นลดลง และคนไทยทกุคนมีความคุม้ครองทางสงัคมที่เพยีงพอเหมาะสม 887.6153              
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 16.4141               
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 16.4141               

กรมการแพทย์ 18.1490               
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 18.1490               

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 1.0000                
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 1.0000                

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 1.0522                
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 1.0522                

กรมสขุภาพจิต 9.0850                
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 9.0850                

กรมอนามยั 48.9359               
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 48.9359               

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 792.9791              
แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 701.6008             
แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 91.3783               
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท     154,354.8736     156,743.3377     157,697.9996     157,404.6422     159,609.6378
รวมเงินงบประมาณ ลา้นบาท     154,029.2514     156,408.6612     157,686.5675     157,393.2101     159,609.6378
รวมเงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท          325.6222          334.6765           11.4321           11.4321                  -   

- เงนิรายได ้ ลา้นบาท          308.6222          332.1668           11.4321           11.4321                 -   
1. ประชาชนไดร้บับริการสุขภาพ
   เพื่อสนับสนุนความมัน่คงของชาติ
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิ
ที่เขา้สู่กระบวนการบ าบดัรกัษา ไดร้บัการดูแล
อย่างมคุีณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถงึการตดิตาม 
(Retention Rate)

รอ้ยละ 60 45 45 48 50

เงินงบประมาณ ลา้นบาท          953.9570          923.4503          917.3393          919.8477          922.4816
เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   
2. ระบบบริการสุขภาพมีศกัยภาพในการแข่งขนั
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : อตัราการเพิ่มขึ้นของจ านวน
สถานประกอบการดา้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ไดร้บัมาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

เงินงบประมาณ ลา้นบาท          374.7436          281.2000          341.5843          167.0463           30.8581
เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   
3. ประชาชนมีสุขภาพดีและเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพ
   ที่มีมาตรฐาน
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของเด็กปฐมวยัมพีฒันาการสมวยั รอ้ยละ 85 86 86 86 86
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ ไม่เกิน ต่อ

ประชากร
แสนคน

8 8 7.5 7.3 7.0

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละอตัราตายของผูป่้วย
โรคหลอดเลอืดสมอง นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 7 7 7 7 7

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : อตัราตายของผูป่้วย
โรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI ไม่เกิน

รอ้ยละ 8 8 8 8 8

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : อตัราความส าเร็จการรกัษา
ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่

รอ้ยละ 88 88 - - -

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนการจดัต ัง้หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

ทมี 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรบัรอง HA
ข ัน้ 3 รพศ. / รพท.

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรบัรอง HA
ข ัน้ 3 รพ. กรมการแพทย ์/ รพ. กรมควบคุมโรค / 
รพ. กรมสุขภาพจติ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

หน่วย : ลา้นบาท

หมดุหมาย - หน่วยรบังบประมาณ - แผนงาน งบประมาณ

หมดุหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกจิหมนุเวียนและสงัคมคารบ์อนต า่ 250.7404              
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 250.7404              
แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 250.7404             

หมดุหมายที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 3.2733                
กรมอนามยั 3.2733                
แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 3.2733                

หมดุหมายที่ 12 : ไทยมีก าลงัคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ือง ตอบโจทยก์ารพฒันาแหง่อนาคต 70.6199               
กรมการแพทย์ 4.0988                
แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 4.0988                

กรมสขุภาพจิต 20.1046               
แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 20.1046               

กรมอนามยั 46.4165               
แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 46.4165               

หมดุหมายที่ 13 : ไทยมีภาครฐัที่ทนัสมยั มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาชน 72.6974               
กรมการแพทย์ 15.0000               
แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั 15.0000               

กรมควบคมุโรค 56.0466               
แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั 56.0466               

สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 1.6508                
แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั 1.6508                
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท     154,354.8736     156,743.3377     157,697.9996     157,404.6422     159,609.6378
รวมเงินงบประมาณ ลา้นบาท     154,029.2514     156,408.6612     157,686.5675     157,393.2101     159,609.6378
รวมเงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท          325.6222          334.6765           11.4321           11.4321                  -   

- เงนิรายได ้ ลา้นบาท          308.6222          332.1668           11.4321           11.4321                 -   
1. ประชาชนไดร้บับริการสุขภาพ
   เพื่อสนับสนุนความมัน่คงของชาติ
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิ
ที่เขา้สู่กระบวนการบ าบดัรกัษา ไดร้บัการดูแล
อย่างมคุีณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถงึการตดิตาม 
(Retention Rate)

รอ้ยละ 60 45 45 48 50

เงินงบประมาณ ลา้นบาท          953.9570          923.4503          917.3393          919.8477          922.4816
เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   
2. ระบบบริการสุขภาพมีศกัยภาพในการแข่งขนั
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : อตัราการเพิ่มขึ้นของจ านวน
สถานประกอบการดา้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ไดร้บัมาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

เงินงบประมาณ ลา้นบาท          374.7436          281.2000          341.5843          167.0463           30.8581
เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   
3. ประชาชนมีสุขภาพดีและเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพ
   ที่มีมาตรฐาน
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของเด็กปฐมวยัมพีฒันาการสมวยั รอ้ยละ 85 86 86 86 86
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ ไม่เกิน ต่อ

ประชากร
แสนคน

8 8 7.5 7.3 7.0

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละอตัราตายของผูป่้วย
โรคหลอดเลอืดสมอง นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 7 7 7 7 7

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : อตัราตายของผูป่้วย
โรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI ไม่เกิน

รอ้ยละ 8 8 8 8 8

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : อตัราความส าเร็จการรกัษา
ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่

รอ้ยละ 88 88 - - -

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนการจดัต ัง้หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

ทมี 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรบัรอง HA
ข ัน้ 3 รพศ. / รพท.

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรบัรอง HA
ข ัน้ 3 รพ. กรมการแพทย ์/ รพ. กรมควบคุมโรค / 
รพ. กรมสุขภาพจติ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6 สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
6.1 จ าแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท
รายจ่ายประจ า บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จ าแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสงัคม

ดา้นการสรา้ง
การเตบิโต

บนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร

ตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา

ระบบ
การบริหาร

จดัการภาครฐั

รายการ
ค่าด าเนินการ

ภาครฐั

รวมทัง้สิ้น     156,408.6612          923.4503          281.2000     152,134.3782        2,719.5536          273.2957           76.7834                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร     117,824.5483                  -                    -       117,221.7741          602.7742                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ       37,219.3922             3.7458            10.0000       34,912.6041        2,010.9108          267.1315            15.0000                  -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ        1,364.7207          919.7045          271.2000                  -            105.8686             6.1642            61.7834                  -   

สว่นราชการ     154,683.2232          923.4503          271.7775     151,815.7668        1,323.8003          273.2957           75.1326                  -   

1. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ     120,390.6576          446.9720          244.7484     118,203.6644        1,231.9044          259.6622             3.7062                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร     103,874.6590                  -                    -       103,874.6590                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ       15,807.9037             3.7458                  -         14,329.0054        1,215.4903          259.6622                  -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ          708.0949          443.2262          244.7484                  -              16.4141                  -               3.7062                  -   

2. กรมการแพทย์        8,067.3267          219.2404           10.0000        7,803.5063           19.5800                  -             15.0000                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        5,025.4285                  -                    -          5,025.4285                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ        2,803.0778                  -              10.0000        2,778.0778                  -                    -              15.0000                  -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ          238.8204          219.2404                  -                    -              19.5800                  -                    -                    -   

3. กรมการแพทยแ์ผนไทย
   และการแพทยท์างเลอืก

         302.1400                  -               2.7000          298.4400             1.0000                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          134.2328                  -                    -            134.2328                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          164.2072                  -                    -            164.2072                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ             3.7000                  -               2.7000                  -               1.0000                  -                    -                    -   

4. กรมควบคุมโรค        3,642.9767                  -               3.9125        3,583.0176                  -                    -             56.0466                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        1,965.8354                  -                    -          1,965.8354                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ        1,617.1822                  -                    -          1,617.1822                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ            59.9591                  -               3.9125                  -                    -                    -              56.0466                  -   

5. กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์        1,283.6027           83.9600                  -          1,199.6427                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          611.9512                  -                    -            611.9512                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          587.6915                  -                    -            587.6915                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ            83.9600            83.9600                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

หน่วย : ลา้นบาท

          156,408,661,200
          140,061,199,200
           16,347,462,000

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรบัรอง HA 
ข ัน้ 3 รพช.

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

เงินงบประมาณ ลา้นบาท     149,828.1365     152,134.3782     153,562.3069     153,551.4081     155,896.7142
เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท          325.6222          334.6765           11.4321           11.4321                  -   

- เงนิรายได ้ ลา้นบาท          308.6222          332.1668           11.4321           11.4321                 -   
4. ประชาชนมีหลกัประกนัสุขภาพทัว่ถึง เป็นธรรม
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : ความแตกต่างการใชส้ทิธิ
เมื่อไปใชบ้ริการผูป่้วยในของผูม้สีทิธิในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (Compliance Rate) ไม่เกิน

รอ้ยละ - 1.5 1.5 1.5 1.5

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : ความแตกต่างการใชส้ทิธิ
เมื่อไปใชบ้ริการผูป่้วยในของผูม้สีทิธิในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (Compliance Rate) ไม่เกิน

ครัง้ 112,800 - - - -

เงินงบประมาณ ลา้นบาท        2,543.1052        2,719.5536        2,670.1105        2,637.5670        2,641.9670
เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   
5. ประชาชนไดร้บับริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital Challenge 
ระดบัมาตรฐานขึ้นไป

รอ้ยละ - 30 30 30 30

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของโรงพยาบาล
ที่พฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มได ้ตามเกณฑ ์
GREEN & CLEAN Hospital ระดบัดมีาก

รอ้ยละ 98 - - - -

เงินงบประมาณ ลา้นบาท          260.6213          273.2957          134.2213           55.7097           55.7097
เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   
6. การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงาน
ในสงักดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA

รอ้ยละ 92 92 92 92 92

เงินงบประมาณ ลา้นบาท           68.6878           76.7834           61.0053           61.6313           61.9073
เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6 สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
6.1 จ าแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท
รายจ่ายประจ า บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จ าแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสงัคม

ดา้นการสรา้ง
การเตบิโต

บนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร

ตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา

ระบบ
การบริหาร

จดัการภาครฐั

รายการ
ค่าด าเนินการ

ภาครฐั

รวมทัง้สิ้น     156,408.6612          923.4503          281.2000     152,134.3782        2,719.5536          273.2957           76.7834                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร     117,824.5483                  -                    -       117,221.7741          602.7742                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ       37,219.3922             3.7458            10.0000       34,912.6041        2,010.9108          267.1315            15.0000                  -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ        1,364.7207          919.7045          271.2000                  -            105.8686             6.1642            61.7834                  -   

สว่นราชการ     154,683.2232          923.4503          271.7775     151,815.7668        1,323.8003          273.2957           75.1326                  -   

1. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ     120,390.6576          446.9720          244.7484     118,203.6644        1,231.9044          259.6622             3.7062                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร     103,874.6590                  -                    -       103,874.6590                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ       15,807.9037             3.7458                  -         14,329.0054        1,215.4903          259.6622                  -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ          708.0949          443.2262          244.7484                  -              16.4141                  -               3.7062                  -   

2. กรมการแพทย์        8,067.3267          219.2404           10.0000        7,803.5063           19.5800                  -             15.0000                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        5,025.4285                  -                    -          5,025.4285                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ        2,803.0778                  -              10.0000        2,778.0778                  -                    -              15.0000                  -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ          238.8204          219.2404                  -                    -              19.5800                  -                    -                    -   

3. กรมการแพทยแ์ผนไทย
   และการแพทยท์างเลอืก

         302.1400                  -               2.7000          298.4400             1.0000                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          134.2328                  -                    -            134.2328                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          164.2072                  -                    -            164.2072                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ             3.7000                  -               2.7000                  -               1.0000                  -                    -                    -   

4. กรมควบคุมโรค        3,642.9767                  -               3.9125        3,583.0176                  -                    -             56.0466                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        1,965.8354                  -                    -          1,965.8354                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ        1,617.1822                  -                    -          1,617.1822                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ            59.9591                  -               3.9125                  -                    -                    -              56.0466                  -   

5. กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์        1,283.6027           83.9600                  -          1,199.6427                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          611.9512                  -                    -            611.9512                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          587.6915                  -                    -            587.6915                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ            83.9600            83.9600                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

หน่วย : ลา้นบาท

          156,408,661,200
          140,061,199,200
           16,347,462,000
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หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสงัคม

ดา้นการสรา้ง
การเตบิโต

บนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร

ตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา

ระบบ
การบริหาร

จดัการภาครฐั

รายการ
ค่าด าเนินการ

ภาครฐั

หน่วย : ลา้นบาท

6. สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 
   (องคก์ารมหาชน)

          67.7074                  -                    -             66.0566                  -                    -               1.6508                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร            46.2607                  -                    -              46.2607                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ            19.7959                  -                    -              19.7959                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ             1.6508                  -                    -                    -                    -                    -               1.6508                  -   

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสงัคม

ดา้นการสรา้ง
การเตบิโต

บนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร

ตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา

ระบบ
การบริหาร

จดัการภาครฐั

รายการ
ค่าด าเนินการ

ภาครฐั

หน่วย : ลา้นบาท

6. กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ      13,142.9891             1.2480             3.0896      13,137.2195             1.0522                  -               0.3798                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          403.9010                  -                    -            403.9010                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ       12,733.3185                  -                    -         12,733.3185                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ             5.7696             1.2480             3.0896                  -               1.0522                  -               0.3798                  -   

7. กรมสขุภาพจติ        2,876.3968          142.7799                  -          2,724.5319             9.0850                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        2,111.3984                  -                    -          2,111.3984                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          613.1335                  -                    -            613.1335                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ          151.8649          142.7799                  -                    -               9.0850                  -                    -                    -   

8. กรมอนามยั        1,786.2362                  -               7.3270        1,704.0970           61.1787           13.6335                  -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        1,182.6254                  -                    -          1,182.6254                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          531.3823                  -                    -            521.4716             2.4414             7.4693                  -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ            72.2285                  -               7.3270                  -              58.7373             6.1642                  -                    -   

9. สถาบนัพระบรมราชชนก        2,289.4339                  -                    -          2,289.4339                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        1,335.6044                  -                    -          1,335.6044                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          953.8295                  -                    -            953.8295                  -                    -                    -                    -   

10. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา          901.4635           29.2500                  -            872.2135                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          392.6610                  -                    -            392.6610                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          479.5525                  -                    -            479.5525                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ            29.2500            29.2500                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

หน่วยงานในก ากบั/องคก์ารมหาชน        1,725.4380                  -               9.4225          318.6114        1,395.7533                  -               1.6508                  -   

1. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ          167.7984                  -               9.4225          158.3759                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร            86.9549                  -                    -              86.9549                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ            71.4210                  -                    -              71.4210                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ             9.4225                  -               9.4225                  -                    -                    -                    -                    -   

2. สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ           37.3043                  -                    -             37.3043                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร            35.8544                  -                    -              35.8544                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ             1.4499                  -                    -               1.4499                  -                    -                    -                    -   

3. ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ        1,395.7533                  -                    -                    -          1,395.7533                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          602.7742                  -                    -                    -            602.7742                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          792.9791                  -                    -                    -            792.9791                  -                    -                    -   

4. สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ           43.5371                  -                    -             43.5371                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร            14.4070                  -                    -              14.4070                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ            29.1301                  -                    -              29.1301                  -                    -                    -                    -   

5. โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)           13.3375                  -                    -             13.3375                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ            13.3375                  -                    -              13.3375                  -                    -                    -                    -   

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสงัคม

ดา้นการสรา้ง
การเตบิโต

บนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร

ตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา

ระบบ
การบริหาร

จดัการภาครฐั

รายการ
ค่าด าเนินการ

ภาครฐั

หน่วย : ลา้นบาท

6. กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ      13,142.9891             1.2480             3.0896      13,137.2195             1.0522                  -               0.3798                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          403.9010                  -                    -            403.9010                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ       12,733.3185                  -                    -         12,733.3185                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ             5.7696             1.2480             3.0896                  -               1.0522                  -               0.3798                  -   

7. กรมสขุภาพจติ        2,876.3968          142.7799                  -          2,724.5319             9.0850                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        2,111.3984                  -                    -          2,111.3984                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          613.1335                  -                    -            613.1335                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ          151.8649          142.7799                  -                    -               9.0850                  -                    -                    -   

8. กรมอนามยั        1,786.2362                  -               7.3270        1,704.0970           61.1787           13.6335                  -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        1,182.6254                  -                    -          1,182.6254                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          531.3823                  -                    -            521.4716             2.4414             7.4693                  -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ            72.2285                  -               7.3270                  -              58.7373             6.1642                  -                    -   

9. สถาบนัพระบรมราชชนก        2,289.4339                  -                    -          2,289.4339                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร        1,335.6044                  -                    -          1,335.6044                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          953.8295                  -                    -            953.8295                  -                    -                    -                    -   

10. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา          901.4635           29.2500                  -            872.2135                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          392.6610                  -                    -            392.6610                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          479.5525                  -                    -            479.5525                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ            29.2500            29.2500                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

หน่วยงานในก ากบั/องคก์ารมหาชน        1,725.4380                  -               9.4225          318.6114        1,395.7533                  -               1.6508                  -   

1. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ          167.7984                  -               9.4225          158.3759                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร            86.9549                  -                    -              86.9549                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ            71.4210                  -                    -              71.4210                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ             9.4225                  -               9.4225                  -                    -                    -                    -                    -   

2. สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ           37.3043                  -                    -             37.3043                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร            35.8544                  -                    -              35.8544                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ             1.4499                  -                    -               1.4499                  -                    -                    -                    -   

3. ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ        1,395.7533                  -                    -                    -          1,395.7533                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร          602.7742                  -                    -                    -            602.7742                  -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ          792.9791                  -                    -                    -            792.9791                  -                    -                    -   

4. สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ           43.5371                  -                    -             43.5371                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร            14.4070                  -                    -              14.4070                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ            29.1301                  -                    -              29.1301                  -                    -                    -                    -   

5. โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)           13.3375                  -                    -             13.3375                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ            13.3375                  -                    -              13.3375                  -                    -                    -                    -   
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หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสงัคม

ดา้นการสรา้ง
การเตบิโต

บนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร

ตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา

ระบบ
การบริหาร

จดัการภาครฐั

รายการ
ค่าด าเนินการ

ภาครฐั

หน่วย : ลา้นบาท

6. สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 
   (องคก์ารมหาชน)

          67.7074                  -                    -             66.0566                  -                    -               1.6508                  -   

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร            46.2607                  -                    -              46.2607                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ            19.7959                  -                    -              19.7959                  -                    -                    -                    -   

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ             1.6508                  -                    -                    -                    -                    -               1.6508                  -   
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

                  118,575,000,600            120,390,657,600
                        17,000,000                    2,509,700

เป็นหน่วยงานหลกัในการก าหนดทศิทาง ก ากบัดูแล ขบัเคลือ่น นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
สู่การปฏบิตั ิบรหิารจดัการทรพัยากร และจดับรกิารสุขภาพ อย่างมส่ีวนร่วมและเป็นธรรม 
เพือ่ประชาชนสุขภาพดี

1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย และผลลพัธด์า้นสุขภาพ พฒันากฎหมาย ก าหนดมาตรฐาน
   ประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพทีส่  าคญั ท ัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ
2. แปลงนโยบายสู่การปฏบิตั ิตดิตามก ากบั (Monitoring) ประเมนิผล (Evaluation) 
   ตลอดจนก ากบัดูแล (Regulate) การด าเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นสุขภาพ 
3. จดับรกิารและพฒันาระบบบรกิารสุขภาพในดา้นส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนั ควบคุมโรค 
   รกัษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และคุม้ครองผูบ้รโิภค ทีม่คุีณภาพและประสทิธิภาพ 
   โดยการมส่ีวนร่วมของภาคีเครอืข่าย และภาคประชาชน 
4. สนบัสนุนและพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
   องคค์วามรู ้ระบบ ขอ้มูล เทคโนโลยสีารสนเทศ และภาคีเครอืข่ายตามหลกัธรรมาภบิาล

กระทรวงสาธารณสขุ
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามหน่วยงาน

เงนินอก
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ งบประมาณ

1. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข       6,300.2304       7,260.8388       2,182.7906         609.2587             2.5097
2. กรมการแพทย์         598.4966         770.9032         833.3975            2.6288                  -   
3. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก          34.6448            3.2670            1.6335                 -                    -   
4. กรมควบคุมโรค         211.1338         300.4615          10.2371                 -                    -   
5. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์          26.0585         489.0776            5.1041            7.1280                  -   
6. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ          35.6096         174.6395          32.2035                 -                    -   
7. กรมสุขภาพจติ         245.0014         278.2102         384.0627          11.5830                  -   
8. กรมอนามยั          39.8226          48.3555          11.8418          20.3022                  -   
9. สถาบนัพระบรมราชชนก         208.8102         492.6738         292.4333            1.5840             7.2408
10. ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา            9.0481            9.0482            3.4471            8.3792                  -   
11. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ            1.5357            1.5357                 -                   -                    -   
12. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข            0.5264            0.5264            0.5264            0.5265                  -   
13. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ          72.0449          93.5676          25.0919          19.7505                  -   
14. สถาบนัวคัซนีแห่งชาติ          23.1899          90.9978                 -                   -                    -   
15. โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)          13.3375          26.6749          26.6750                 -              28.5803

รวมทัง้สิ้น       7,819.4904     10,040.7777       3,809.4445         681.1409            38.3308
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หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์
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4. สนบัสนุนและพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
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งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566
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แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั                35.2426                16.6940                16.4141
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ                  9.2169                  3.7065                  3.7062

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ               657.4543               432.4582               432.4582
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก               229.2883               332.4979               244.7484

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ               972.5228               805.3566               708.0949
แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                41.3207                20.0000                10.7680

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม             1,405.3644             1,154.0142             1,215.4903
แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม               350.0345               249.1213               259.6622

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ               216.2502               109.9547                39.1144
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี           14,151.3154           13,958.7512           13,123.2216

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์             1,137.1065               907.6359             1,166.6694
แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                  5.7001                  3.7686                  3.7458

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ           17,265.7711           16,383.2459           15,807.9037

รวมทัง้สิ้น          121,056.1602          118,575.0006          120,390.6576
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร          102,817.8663          101,386.3981          103,874.6590

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 - 2566 จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : จ านวนการจดัต ัง้หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมติามพระราชบญัญตัิ
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ. 2562

หน่วย 3,000 3,500

- ตวัชี้วดั : ดชันีความกา้วหนา้ของการพฒันาคน
ดา้นสุขภาพ

คน 0.67 -

(2)  ผลสมัฤทธิ์ : การเขา้ถงึบริการสาธารณสุข
มคีวามเหลือ่มล า้ลดลง

- ตวัชี้วดั : จ านวนของบคุคลทีม่ปีญัหาสถานะและสทิธิ
ไดร้บัสทิธิข ัน้พื้นฐานดา้นสาธารณสุข

คน 479,300 706,196

- ตวัชี้วดั : การจดัอนัดบัประสทิธิภาพระบบบริการสุขภาพ อนัดบัที ่1 ใน 25 1 -

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของโรงพยาบาล
สงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
มคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรบัรอง HA ข ัน้ 3 
(รพศ. / รพท.)

รอ้ยละ 100 100

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของอ าเภอผ่านเกณฑก์ารประเมนิ
การพฒันาคุณภาพชีวติทีม่คุีณภาพ

รอ้ยละ - 80

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของโรงพยาบาล
สงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
มคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรบัรอง HA ข ัน้ 3 (รพช.)

รอ้ยละ 90 90

(1)  ผลสมัฤทธิ์ : มรีะบบสาธารณสุขทีไ่ดม้าตรฐาน
ทีป่ระชากรทกุระดบัเขา้ถงึไดด้ขีึ้น

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566
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แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั                35.2426                16.6940                16.4141
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ                  9.2169                  3.7065                  3.7062

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ               657.4543               432.4582               432.4582
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก               229.2883               332.4979               244.7484

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ               972.5228               805.3566               708.0949
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2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ           17,265.7711           16,383.2459           15,807.9037

รวมทัง้สิ้น          121,056.1602          118,575.0006          120,390.6576
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร          102,817.8663          101,386.3981          103,874.6590
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ดา้นสุขภาพ
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คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. ประชาชนเขา้ถงึบรกิารทางการแพทย์
   และสาธารณสขุที่มีคุณภาพอย่างท ัว่ถงึ
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ระดบัความส าเร็จ
ของการจดัท าสทิธปิระโยชนก์ลางการดูแลปฐมภูมิ
ของระบบหลกัประกนัสุขภาพ 3 ระบบ 
มกีารประกาศใชแ้ละปรบัปรุงสทิธปิระโยชนก์ลางของ

กองทนุ 3 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท      1,170.7082      1,231.9044      1,231.9044      1,231.9044      1,231.9044
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   
6. ประชาชนอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
   สามารถป้องกนัและลดผลกระทบภยัคุกคาม
   จากมลพิษสิง่แวดลอ้ม
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของโรงพยาบาล
ทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์
GREEN & CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป

รอ้ยละ 90 98 98 98 98

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        249.1213        259.6622        120.5878          42.0762          42.0762
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   
7. การบรหิารจดัการภาครฐัมีธรรมาภบิาล
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของหน่วยงาน
ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA

รอ้ยละ 92 92 92 92 92

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           3.7065           3.7062           3.7062           3.7062           3.7062
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท   118,592.0006   120,393.1673   123,248.4531   123,459.0977   126,460.6138
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท   118,575.0006   120,390.6576   123,248.4531   123,459.0977   126,460.6138
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          17.0000           2.5097                -                  -                  -   
  - เงนินอกงบประมาณอืน่ ๆ ลา้นบาท         17.0000           2.5097                -                  -                  -   
1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท   101,386.3981   103,874.6590   109,129.1387   114,718.1298   120,640.4257
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   
2. ประชาชนไดร้บัการดูแล รกัษาและป้องกนัภยั
   คุกคามดา้นสขุภาพ
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิ
ทีเ่ขา้สู่กระบวนการบ าบดัรกัษา ไดร้บัการดูแล
อย่างมคุีณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถงึการตดิตาม 
(Retention Rate)

รอ้ยละ 55 55 45 48 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        456.2268        446.9720        446.9720        446.9720        446.9720
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   
3. ระบบบรกิารสขุภาพที่สง่เสรมิศกัยภาพ
   ในการแข่งขนัของประเทศ
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สถานบรกิารสุขภาพ
ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษไดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        332.4979        244.7484        310.7262        136.1882                -   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   
4. ประชาชนไดร้บับรกิารสขุภาพที่มีคุณภาพ 
   สง่เสรมิการมีสขุภาวะที่ดี
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนการจดัต ัง้
หน่วยบรกิารปฐมภูมแิละเครอืขา่ย
หน่วยบรกิารปฐมภูมติามพระราชบญัญตัิ
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ. 2562

หน่วย 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของอ าเภอ
ผ่านเกณฑก์ารประเมนิการพฒันาคุณภาพชวีติ
ทีม่คุีณภาพ

รอ้ยละ - 80 80 80 80

 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของเขตสุขภาพ
ทีม่นีวตักรรมการจดัการบรกิารสุขภาพ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท     14,976.3418     14,329.0054     12,005.4178      6,880.1209      4,095.5293
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          17.0000           2.5097                -                  -                  -   
  - เงนินอกงบประมาณอืน่ ๆ ลา้นบาท         17.0000           2.5097                -                  -                  -   

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. ประชาชนเขา้ถงึบรกิารทางการแพทย์
   และสาธารณสขุที่มีคุณภาพอย่างท ัว่ถงึ
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ระดบัความส าเร็จ
ของการจดัท าสทิธปิระโยชนก์ลางการดูแลปฐมภูมิ
ของระบบหลกัประกนัสุขภาพ 3 ระบบ 
มกีารประกาศใชแ้ละปรบัปรุงสทิธปิระโยชนก์ลางของ

กองทนุ 3 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท      1,170.7082      1,231.9044      1,231.9044      1,231.9044      1,231.9044
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   
6. ประชาชนอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
   สามารถป้องกนัและลดผลกระทบภยัคุกคาม
   จากมลพิษสิง่แวดลอ้ม
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของโรงพยาบาล
ทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์
GREEN & CLEAN Hospital ระดบัดมีากขึ้นไป

รอ้ยละ 90 98 98 98 98

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        249.1213        259.6622        120.5878          42.0762          42.0762
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   
7. การบรหิารจดัการภาครฐัมีธรรมาภบิาล
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของหน่วยงาน
ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA

รอ้ยละ 92 92 92 92 92

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           3.7065           3.7062           3.7062           3.7062           3.7062
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569



งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1,812,551,400                      1,786,236,200               
-                                     -                              

กรมอนามยัเป็นองคก์รหลกัของประเทศในการอภบิาลระบบส่งเสรมิสุขภาพและระบบอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่ประชาชนสุขภาพดี

ท าหนา้ทีใ่นการสงัเคราะห ์ใชค้วามรู ้และดูภาพรวม เพือ่ก าหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม โดยการประสานงาน สรา้งความร่วมมอื และก ากบัดูแล เพือ่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบ
ต่อการด าเนินงาน

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามยั

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : ประชาชนมคีวามรอบรูสุ้ขภาพ รอ้ยละ 70 70

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนทกุกลุ่มวยัสุขภาพดี
ดว้ยการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 - 2566 จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น 1,860.4348             1,812.5514             1,786.2362             
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 1,233.2619             1,187.7668             1,182.6254             
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 524.7397               510.4475               531.3823               
แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 314.7666               355.6204               371.8988               
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 129.8322               104.1752               95.1121                
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 67.7785                43.1801                47.0658                
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีา -                        -                        7.3949                 
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม -                        -                        2.4414                 
แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 12.3624                7.4718                 7.4693                 

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 102.4332               114.3371               72.2285                
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 9.2444                 4.1935                 4.2526                 
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก -                        3.1205                 3.0744                 
แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 89.1606                59.0949                58.7373                
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 4.0282                 4.0282                 6.1642                 
แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั -                        43.9000                -                        
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 - 2566 จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น 1,860.4348             1,812.5514             1,786.2362             
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 1,233.2619             1,187.7668             1,182.6254             
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 524.7397               510.4475               531.3823               
แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 314.7666               355.6204               371.8988               
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 129.8322               104.1752               95.1121                
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 67.7785                43.1801                47.0658                
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีา -                        -                        7.3949                 
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม -                        -                        2.4414                 
แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 12.3624                7.4718                 7.4693                 

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 102.4332               114.3371               72.2285                
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 9.2444                 4.1935                 4.2526                 
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก -                        3.1205                 3.0744                 
แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 89.1606                59.0949                58.7373                
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 4.0282                 4.0282                 6.1642                 
แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั -                        43.9000                -                        
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,812.5514      1,786.2362      1,624.2765      1,653.3483      1,671.9633      
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,812.5514      1,786.2362      1,624.2765      1,653.3483      1,671.9633      
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,187.7668      1,182.6254      1,244.6910      1,310.2765      1,339.7772      
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายในพื้นที่เฉพาะไดร้บั
การสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ภาคเีครอืขา่ยในพื้นทีท่่องเทีย่ว
มกีารจดัการดา้นการสุขาภบิาลอาหารและอนามยั
สิง่แวดลอ้ม

รอ้ยละ 80 90 94 98 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่กีารจดัการ
อนามยัสิง่แวดลอ้มทีไ่ดม้าตรฐาน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.3140           7.3270           7.3306           7.3306           7.3306           
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
3. ประชาชนทกุกลุม่วยัไดร้บัการสง่เสรมิสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เดก็อายุ 0-5 ปี 
มพีฒันาการสมวยั

รอ้ยละ 85 86 87 88 89

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เดก็วยัเรยีน 6-14 ปี 
สูงดสีมส่วน

รอ้ยละ 66 61 61 62 62

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : อตัราการคลอดมชีพีในหญิง
อายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
พนัคน ไมเ่กนิ

ต่อพนั 25 23 21.5 20 18.5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : วยัท างานอายุ 18-59 ปี 
มดีชันีมวลกายปกติ

รอ้ยละ 51 52 53 54 55

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมกีจิกรรม
ทางกายเพยีงพอ

รอ้ยละ - 62 64 66 68

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามรอบรู ้
ดา้นสุขภาพ

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมพีฤตกิรรมอนามยั
เพือ่ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ

รอ้ยละ 40 45 50 55 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 502.9757        521.4716        297.4427        260.9290        250.0433        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
4. ประชาชนกอ่นวยัสูงอายแุละผูสู้งอายไุดร้บั
การสง่เสรมิสขุภาพที่มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ 
(อายุ 25-59 ปี) ทีม่กีารเตรยีมการยามสูงอายุ
โดยการมพีฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์

รอ้ยละ 45 46 47 48 49

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบการดูแล
และส่งเสรมิสุขภาพในชมุชนแบบบูรณาการ

คน 800,000 990,000 1,085,000 1,284,000 1,493,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่ดอ้ยโอกาส
และเปราะบางของสงัคม ไดร้บัการบรกิารส่งเสรมิ
สุขภาพ ตามชดุสทิธปิระโยชนส์รา้งเสรมิสุขภาพ

รอ้ยละ -                 2 4 6 8

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 59.0949         61.1787         61.1787         61.1787         61.1787         
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
5. ประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิการจดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้มที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนไดร้บัการคุม้ครอง
สุขภาพจากมลพษิสิง่แวดลอ้ม

รอ้ยละ 30 30 45 50 55

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย
ไดร้บับรกิารน า้ประปาทีม่คุีณภาพ

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.5000         13.6335         13.6335         13.6335         13.6335         
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
6. ประชาชนไดร้บัขอ้มูลดา้นสง่เสรมิสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มกรมอนามยั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูใ้ชง้านระบบสุขภาพดี
วถิไีทยใหม ่สรา้งไทย สรา้งชาติ

คน 1,000,000 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 43.9000         -                  -                  -                  -                  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมพีฤตกิรรมอนามยั
เพือ่ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ

รอ้ยละ 40 45 50 55 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 502.9757        521.4716        297.4427        260.9290        250.0433        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
4. ประชาชนกอ่นวยัสูงอายแุละผูสู้งอายไุดร้บั
การสง่เสรมิสขุภาพที่มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ 
(อายุ 25-59 ปี) ทีม่กีารเตรยีมการยามสูงอายุ
โดยการมพีฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์

รอ้ยละ 45 46 47 48 49

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบการดูแล
และส่งเสรมิสุขภาพในชมุชนแบบบูรณาการ

คน 800,000 990,000 1,085,000 1,284,000 1,493,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่ดอ้ยโอกาส
และเปราะบางของสงัคม ไดร้บัการบรกิารส่งเสรมิ
สุขภาพ ตามชดุสทิธปิระโยชนส์รา้งเสรมิสุขภาพ

รอ้ยละ -                 2 4 6 8

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 59.0949         61.1787         61.1787         61.1787         61.1787         
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
5. ประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิการจดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้มที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนไดร้บัการคุม้ครอง
สุขภาพจากมลพษิสิง่แวดลอ้ม

รอ้ยละ 30 30 45 50 55

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย
ไดร้บับรกิารน า้ประปาทีม่คุีณภาพ

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.5000         13.6335         13.6335         13.6335         13.6335         
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
6. ประชาชนไดร้บัขอ้มูลดา้นสง่เสรมิสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มกรมอนามยั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูใ้ชง้านระบบสุขภาพดี
วถิไีทยใหม ่สรา้งไทย สรา้งชาติ

คน 1,000,000 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 43.9000         -                  -                  -                  -                  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จ าแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท
รายจ่ายประจ า บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,130.1278      411.6641        241.2676        0.7360           2.4407           1,786.2362      
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,130.1278      52.4976         -                  -                  -                  1,182.6254      
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา
และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-                  127.4545        241.2676        0.7360           2.4407           371.8988        

ผลผลติที ่1 : พฒันาและบรกิารการส่งเสรมิ
สุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม
กบัประชาชน ชมุชนและภาคเีครอืขา่ย

-                 127.4545       241.2676       0.7360          2.4407          371.8988       

3. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

-                  95.1121         -                  -                  -                  95.1121         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
และบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน
กลุม่แมแ่ละเดก็

-                 46.4165         -                 -                 -                 46.4165         

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
และบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน
กลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น

-                 39.9129         -                 -                 -                 39.9129         

โครงการที ่3 : โครงการเสรมิสรา้งความรอบรู ้
วยัท างานสุขภาพดี

-                 8.7827          -                 -                 -                 8.7827          

4. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้น
มีสขุภาวะที่ดี

-                  47.0658         -                  -                  -                  47.0658         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิาร
การส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่หมาะสมกบัประชาชนในพื้นทีโ่ครงการ
พระราชด ารแิละโครงการเฉลมิพระเกยีรติ

-                 25.7452         -                 -                 -                 25.7452         

โครงการที ่2 : โครงการเสรมิสรา้งความรอบรู ้
ดา้นสุขภาพและระบบอนามยัสิง่แวดลอ้ม
แก่ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

-                 13.4670         -                 -                 -                 13.4670         

โครงการที ่3 : โครงการส่งเสรมิการจดัการ
อนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่สุขภาพ

-                 7.8536          -                 -                 -                 7.8536          

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

1,786,236,200                       
1,544,968,600                      

241,267,600                        

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

5. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้ง
ศกัยภาพการกฬีา

-                  7.3949           -                  -                  -                  7.3949           

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
และบรกิารส่งเสรมิสุขภาพดา้นกจิกรรม
ทางกายประชาชน

-                 7.3949          -                 -                 -                 7.3949          

6. แผนงานยทุธศาสตร ์
สรา้งหลกัประกนัทางสงัคม

-                  2.4414           -                  -                  -                  2.4414           

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการเขา้ถงึ
บรกิารสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ประชาชนกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบาง

-                 2.4414          -                 -                 -                 2.4414          

7. แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการมลพิษ
และสิง่แวดลอ้ม

-                  7.4693           -                  -                  -                  7.4693           

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการและเฝ้าระวงัดา้นอนามยั
สิง่แวดลอ้มเพือ่ลดความเสีย่งต่อสุขภาพ

-                 7.4693          -                 -                 -                 7.4693          

8. แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้
จากการท่องเที่ยว

-                  4.2526           -                  -                  -                  4.2526           

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบับรกิาร
ความปลอดภยัและบรหิารจดัการท่องเทีย่ว
ใหไ้ดม้าตรฐาน

-                 4.2526          -                 -                 -                 4.2526          

9. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

-                  3.0744           -                  -                  -                  3.0744           

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัการจดัการ
อนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

-                 3.0744          -                 -                 -                 3.0744          

10. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

-                  58.7373         -                  -                  -                  58.7373         

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความรอบรู ้
สุขภาวะและส่งเสรมิสุขภาพ เพือ่เตรยีม
รองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ

-                 9.8014          -                 -                 -                 9.8014          

โครงการที ่2 : โครงการสรา้งสงัคม
ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ

-                 48.9359         -                 -                 -                 48.9359         

11. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้า

-                  6.1642           -                  -                  -                  6.1642           

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการน า้เพือ่การบรโิภค

-                 6.1642          -                 -                 -                 6.1642          
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

5. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้ง
ศกัยภาพการกฬีา

-                  7.3949           -                  -                  -                  7.3949           

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
และบรกิารส่งเสรมิสุขภาพดา้นกจิกรรม
ทางกายประชาชน

-                 7.3949          -                 -                 -                 7.3949          

6. แผนงานยทุธศาสตร ์
สรา้งหลกัประกนัทางสงัคม

-                  2.4414           -                  -                  -                  2.4414           

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการเขา้ถงึ
บรกิารสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ประชาชนกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบาง

-                 2.4414          -                 -                 -                 2.4414          

7. แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการมลพิษ
และสิง่แวดลอ้ม

-                  7.4693           -                  -                  -                  7.4693           

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการและเฝ้าระวงัดา้นอนามยั
สิง่แวดลอ้มเพือ่ลดความเสีย่งต่อสุขภาพ

-                 7.4693          -                 -                 -                 7.4693          

8. แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้
จากการท่องเที่ยว

-                  4.2526           -                  -                  -                  4.2526           

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบับรกิาร
ความปลอดภยัและบรหิารจดัการท่องเทีย่ว
ใหไ้ดม้าตรฐาน

-                 4.2526          -                 -                 -                 4.2526          

9. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

-                  3.0744           -                  -                  -                  3.0744           

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัการจดัการ
อนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

-                 3.0744          -                 -                 -                 3.0744          

10. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

-                  58.7373         -                  -                  -                  58.7373         

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความรอบรู ้
สุขภาวะและส่งเสรมิสุขภาพ เพือ่เตรยีม
รองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ

-                 9.8014          -                 -                 -                 9.8014          

โครงการที ่2 : โครงการสรา้งสงัคม
ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ

-                 48.9359         -                 -                 -                 48.9359         

11. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้า

-                  6.1642           -                  -                  -                  6.1642           

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการน า้เพือ่การบรโิภค

-                 6.1642          -                 -                 -                 6.1642          
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ
บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1,187.7668       1,182.6254       1,244.6910       1,310.2765       1,339.7772       
1,187.7668       1,182.6254       1,244.6910       1,310.2765       1,339.7772       
1,137.2391       1,130.1278       1,192.1934       1,257.7789       1,287.2796       

50.5277           52.4976           52.4976           52.4976           52.4976           
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,182,625,400                          

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบุคลากรภาครฐั 1,182,625,400     บาท
1. งบบคุลากร 1,130,127,800        บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจ า 1,029,764,000        บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 898,297,600           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจ า 131,466,400           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 100,363,800           บาท
2. งบด าเนินงาน 52,497,600            บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 52,497,600            บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 3,696,000             บาท
(2) เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักร ทีไ่มท่  าเวชปฏบิตัส่ิวนตวั 12,840,000            บาท
(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,554,400             บาท
(4) ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 29,730,000            บาท
(5) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้(ต.ป.พ.)  870,000                บาท
(6) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 390,000                บาท
(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,246,300             บาท
(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 170,900                บาท
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บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
127.4545        241.2676        0.7360           2.4407           371.8988        

0.7656           -                  -                  -                  0.7656           
126.1661        -                  0.7360           2.4407           129.3428        

-                  241.2676        -                  -                  241.2676        

0.5228           -                  -                  -                  0.5228           

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ระบบ 4
( 4 )

4 4 4 4

ลา้นบาท 355.6204        371.8988        147.8699        111.3562        100.4705        
ลา้นบาท 355.6204        371.8988        147.8699        111.3562        100.4705        
ลา้นบาท 124.7963        127.4545        109.8701        108.1795        97.2938         
ลา้นบาท 229.4441        241.2676        34.8231         -                  -                  
ลา้นบาท 1.3800           0.7360           0.7360           0.7360           0.7360           
ลา้นบาท -                  2.4407           2.4407           2.4407           2.4407           
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระบบสนบัสนุนส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มไดร้บัการพฒันา 
(ระบบสนบัสนุน : FIN, KISS, HR, Law)

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

2. พฒันานโยบายขบัเคลือ่นยุทธศาสตรด์า้นการส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่ประชาชนและกลุม่เป้าหมายเฉพาะ
3. พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม
4. ยกระดบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลกรมอนามยั

- เพือ่พฒันาและขบัเคลือ่นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มแก่ประชาชน 
  ชมุชน และภาคเีครอืขา่ย เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการส่งเสรมิสุขภาพทีด่มีคุีณภาพ

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.2 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 371,898,800                         
7.2.1 ผลผลติที่ 1 : พฒันาและบรกิารการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ที่เหมาะสมกบัประชาชน ชมุชนและภาคีเครอืข่าย 371,898,800                         

1. พฒันาระบบขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

       371,898,800 บาท
1. งบด าเนินงาน           127,454,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             99,714,500 บาท
(1) รายการไมผู่กพนั             68,597,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏบิตังิานเวรบ่าย-ดกึ              7,594,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง              1,600,800 บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร             16,697,900 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                788,400 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ                100,000 บาท
(6) วสัดุส านกังาน              3,290,000 บาท
(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่              5,686,000 บาท
(8) วสัดุอาหาร             32,840,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์35 คนั             10,151,200 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น             50,755,800  บาท
ปี 2566 ตัง้งบประมาณ             10,151,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              10,151,200  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              10,151,200  บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพนังบประมาณ             20,302,200  บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์69 คนั             17,584,400 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น             89,916,200  บาท
ปี 2562 - 2563 ตัง้งบประมาณ             37,163,000  บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ             17,584,400  บาท
ปี 2565 ตัง้งบประมาณ             17,584,400  บาท
ปี 2566 ตัง้งบประมาณ             17,584,400  บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต ์12 คนั              3,381,200 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น             16,906,000  บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ              1,690,600  บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ              3,381,200  บาท
ปี 2565 ตัง้งบประมาณ              3,381,200  บาท
ปี 2566 ตัง้งบประมาณ              3,381,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ               3,381,200  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ               1,690,600  บาท

ผลผลติ : พฒันาและบริการการสง่เสริมสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ที่เหมาะสมกบัประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
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(1) รายการไมผู่กพนั             68,597,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏบิตังิานเวรบ่าย-ดกึ              7,594,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง              1,600,800 บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร             16,697,900 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                788,400 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ                100,000 บาท
(6) วสัดุส านกังาน              3,290,000 บาท
(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่              5,686,000 บาท
(8) วสัดุอาหาร             32,840,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์35 คนั             10,151,200 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น             50,755,800  บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค             27,740,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า             12,657,300 บาท
(2) ค่าประปา              5,211,700 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์              5,871,000 บาท
(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม              4,000,000 บาท

2. งบลงทนุ           241,267,600 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง           241,267,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์           165,457,100 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง              1,358,000 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์
ศูนยอ์นามยัที ่4 สระบรุ ีต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุ ี1 คนั              1,358,000 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์             80,379,200 บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท              2,079,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 148 หน่วย)

(2) โครงการพฒันาระบบสุขภาพดวีถิไีทยใหม ่สรา้งไทย สรา้งชาต ิระยะ 2
 กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ             78,300,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑก์ารแพทย์             42,862,600 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท             18,442,600 บาท
รวม 78 รายการ (รวม 176 หน่วย)

(2) เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่กระแทกแบบรวมพลงังาน ศูนยอ์นามยัที ่1 
เชยีงใหม ่ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 เครื่อง              1,700,000 บาท
(3) โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์
ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง              1,400,000 บาท
(4) เครื่องอบฆ่าเชื้อดว้ยแกส๊เอทลินีออกไซด ์ขนาด 240 ลติร 
ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์
จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง              2,270,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรยฟ์นัท ัง้ปากและกะโหลกศีรษะระบบดจิติอล (OPG) 
ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์
จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง              2,800,000 บาท
(6) เครื่องอลัตรา้ซาวด ์4 มติ ิศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์
ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง              4,350,000 บาท
(7) เครื่องรบัสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอล 
ชนิดชดุรบัภาพแฟลตพาแนล ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง              3,200,000 บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค             27,740,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า             12,657,300 บาท
(2) ค่าประปา              5,211,700 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์              5,871,000 บาท
(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม              4,000,000 บาท

2. งบลงทนุ           241,267,600 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง           241,267,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์           165,457,100 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง              1,358,000 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์
ศูนยอ์นามยัที ่4 สระบรุ ีต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุ ี1 คนั              1,358,000 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์             80,379,200 บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท              2,079,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 148 หน่วย)

(2) โครงการพฒันาระบบสุขภาพดวีถิไีทยใหม ่สรา้งไทย สรา้งชาต ิระยะ 2
 กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ             78,300,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑก์ารแพทย์             42,862,600 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท             18,442,600 บาท
รวม 78 รายการ (รวม 176 หน่วย)

(2) เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่กระแทกแบบรวมพลงังาน ศูนยอ์นามยัที ่1 
เชยีงใหม ่ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 เครื่อง              1,700,000 บาท
(3) โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์
ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง              1,400,000 บาท
(4) เครื่องอบฆ่าเชื้อดว้ยแกส๊เอทลินีออกไซด ์ขนาด 240 ลติร 
ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์
จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง              2,270,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรยฟ์นัท ัง้ปากและกะโหลกศีรษะระบบดจิติอล (OPG) 
ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์
จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง              2,800,000 บาท
(6) เครื่องอลัตรา้ซาวด ์4 มติ ิศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์
ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง              4,350,000 บาท
(7) เครื่องรบัสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอล 
ชนิดชดุรบัภาพแฟลตพาแนล ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง              3,200,000 บาท

(8) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 2 หวัตรวจ 
ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง              1,200,000 บาท
(9) เครื่องดมยาสลบพรอ้มเครื่องช่วยหายใจวดัค่าแกส๊ขณะดมยาสลบ 
ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง              1,500,000 บาท
(10) เครื่องกระตุน้สมองและร่างกายดว้ยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า 
ศูนยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 เครื่อง              2,500,000 บาท
(11) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง (Ultrasound) 
สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง              3,500,000 บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์             40,857,300 บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท              6,193,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) เครื่องวเิคราะหน์ า้ตาลและสารตา้นอนุมลูอสิระ 
(โครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง) กรมอนามยั 
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ              1,428,500 บาท
(3) เครื่องวดัการดูดกลนืแสงยูววีสิเิบลิ แบบล าแสงคู่ กรมอนามยั 
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ              1,455,200 บาท
(4) เครื่องวเิคราะหน์ า้ตาลรวม กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง              1,428,500 บาท
(5) เครื่องย่อยส าหรบัวเิคราะหห์าค่า COD พรอ้มชดุควบคุมอณุหภูม ิ
กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง              1,200,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวเิคราะหส์ารโดยเทคนิคการวดัมวลสารพรอ้มอปุกรณ์ 
กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง              6,420,000 บาท
(7) เครื่องเตรยีมและวเิคราะหห์าล  าดบัเบสสารพนัธุกรรม
ชนิดประสทิธภิาพสูง กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ              4,440,500 บาท
(8) เครื่องตรวจสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง              1,500,000 บาท
(9) ชดุเครื่องมอืวเิคราะหคุ์ณภาพน า้ ศูนยอ์นามยัที ่8 อดุรธานี 
ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ              1,541,500 บาท
(10) ชดุวเิคราะหห์าปรมิาณโปรตนี (TKN) ศูนยอ์นามยัที ่8 อดุรธานี 
ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ              1,250,000 บาท
(11) ชดุตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน า้ ศูนยอ์นามยักลุม่ชาตพินัธุ ์ชายขอบ 
และแรงงานขา้มชาต ิต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง 1 ชดุ             14,000,000 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดิน สิง่กอ่สรา้ง             75,810,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ             43,265,700 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท              5,893,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) อาคารหอ้งชดุครอบครวั 12 ยูนิต (24 หอ้ง) ศูนยอ์นามยัที ่1 เชยีงใหม ่
ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั             14,360,900 บาท
(3) อาคารหอ้งชดุครอบครวั 12 ยูนิต (24 หอ้ง) ศูนยอ์นามยัที ่4 สระบรุ ี
ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุ ี1 หลงั             14,305,800 บาท
(4) ก่อสรา้งอาคารพกัแพทย ์20 ยูนิต ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแก่น 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 งาน              8,705,800 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น             43,528,900  บาท
ปี 2566 ตัง้งบประมาณ              8,705,800  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              34,823,100  บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค              4,815,200 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท              4,815,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่             15,079,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท             15,079,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ                414,600 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท                414,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค                890,900 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท                890,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ             11,345,100 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท             11,345,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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3. งบเงนิอดุหนุน                736,000 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป                736,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งประเทศ
ดา้นประชากรและการวางแผนครอบครวั                736,000 บาท

4. งบรายจา่ยอืน่              2,440,700 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว              2,440,700 บาท

2.1.2 ค่าที่ดิน สิง่กอ่สรา้ง             75,810,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ             43,265,700 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท              5,893,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) อาคารหอ้งชดุครอบครวั 12 ยูนิต (24 หอ้ง) ศูนยอ์นามยัที ่1 เชยีงใหม ่
ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั             14,360,900 บาท
(3) อาคารหอ้งชดุครอบครวั 12 ยูนิต (24 หอ้ง) ศูนยอ์นามยัที ่4 สระบรุ ี
ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุ ี1 หลงั             14,305,800 บาท
(4) ก่อสรา้งอาคารพกัแพทย ์20 ยูนิต ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแก่น 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 งาน              8,705,800 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น             43,528,900  บาท
ปี 2566 ตัง้งบประมาณ              8,705,800  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              34,823,100  บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค              4,815,200 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท              4,815,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่             15,079,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท             15,079,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ                414,600 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท                414,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค                890,900 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท                890,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ             11,345,100 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท             11,345,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
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บาท

บาท
7.3.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.3.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
46.4165         -                  -                  -                  46.4165         
31.5240         -                  -                  -                  31.5240         
14.8925         -                  -                  -                  14.8925         

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 90
( 76.1 )

90 90 90 90

ลา้นบาท 306.6182        46.4165         46.4165         46.4165         92.8330         
ลา้นบาท 306.6182        46.4165         46.4165         46.4165         92.8330         
ลา้นบาท 306.6182        46.4165         46.4165         46.4165         92.8330         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.3 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 95,112,100                          
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพประชาชน
กลุม่แม่และเด็ก 46,416,500                          

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- เพือ่ส่งเสรมิใหส้ตรวียัเจรญิพนัธุเ์ตรยีมความพรอ้มก่อนมบีตุร ส่งเสรมิการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม ่
  และเดก็ปฐมวยัไดร้บัส่งเสรมิสุขภาพเหมาะสมตามวยั

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

538,700,700                 
538,700,700                 

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและการมพีฒันาการสมวยั
2. ส่งเสรมิการเกดิอย่างมคุีณภาพ

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : เดก็ 0-5 ปี ทีไ่ดร้บัการคดักรอง
พฒันาการ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

        46,416,500 บาท
1. งบด าเนินงาน             46,416,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             46,416,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                554,700 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                986,800 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม             21,531,700 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              5,899,900 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ              1,161,600 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ             10,137,000 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              3,100,000 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                169,800 บาท
(9) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา              2,875,000 บาท

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพประชาชน
กลุม่แม่และเด็ก
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บาท
7.3.2.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.2.2 สถานที่ด าเนินการ

7.3.2.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.3.2.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
39.9129         -                  -                  -                  39.9129         
39.9129         -                  -                  -                  39.9129         

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 13
( 13.84 )

12.5 12 11.5 11

รอ้ยละ 50 50 55 55 55
( 24.1 )

ลา้นบาท 391.1166        39.9129         39.9129         39.9129         79.8258         
ลา้นบาท 391.1166        39.9129         39.9129         39.9129         79.8258         
ลา้นบาท 391.1166        39.9129         39.9129         39.9129         79.8258         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพประชาชน
กลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น 39,912,900                          

- เพือ่ส่งเสรมิเดก็วยัเรยีนวยัรุ่นใหม้สุีขภาพด ีเสรมิสรา้งทกัษะชวีติและทกัษะดา้นสุขภาพ 
  สรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพ รวมถงึมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์เหมาะสมตามวยั

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

590,681,100                 

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิ สนบัสนุน ระบบสาธารณสุขทีเ่ชือ่มต่อกบัโรงเรยีน
หรอืสถานศึกษา

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

590,681,100                 

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : การต ัง้ครรภซ์  า้ในหญิงอายุนอ้ยกวา่ 
20 ปี ไมเ่กนิ
เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนมคีวามรอบรูด้า้นสุขภาพ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

งบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

        39,912,900 บาท
1. งบด าเนินงาน             39,912,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             39,912,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                  68,500 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร             11,800,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                228,000 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              2,668,700 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ              4,355,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ             18,842,700 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              1,950,000 บาท

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพประชาชน
กลุม่วยัเรียนวยัรุ่น
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

        39,912,900 บาท
1. งบด าเนินงาน             39,912,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             39,912,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                  68,500 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร             11,800,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                228,000 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              2,668,700 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ              4,355,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ             18,842,700 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              1,950,000 บาท

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพประชาชน
กลุม่วยัเรียนวยัรุ่น
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บาท
7.3.3.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.3.2 สถานที่ด าเนินการ

7.3.3.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.3.3.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
8.7827           -                  -                  -                  8.7827           
8.7827           -                  -                  -                  8.7827           

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 51
( 47.48 )

52 53 54 55

ลา้นบาท 63.8638         8.7827           8.7827           8.7827           17.5654         
ลา้นบาท 63.8638         8.7827           8.7827           8.7827           17.5654         
ลา้นบาท 63.8638         8.7827           8.7827           8.7827           17.5654         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

หน่วย : ลา้นบาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสรมิสรา้งความรอบรูว้ยัท างานสขุภาพดี 8,782,700                            

- เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพประชาชนวยัท างานใหม้คีวามรอบรูด้า้นสุขภาพและมพีฤตกิรรม
  ทีพ่งึประสงค ์รวมถงึขบัเคลือ่นการด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพในสถานประกอบการ 
  เพือ่เอื้อใหป้ระชาชนวยัท างานมสุีขภาพดี

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

107,777,300                 
107,777,300                 

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิ พฒันาทกัษะและสมรรถนะวยัท างาน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : วยัท างานอายุ 18-59 ปี 
ไดร้บัการตรวจดชันีมวลกายและวดัรอบเอว
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความรอบรูว้ยัท างานสขุภาพดี          8,782,700 บาท
1. งบด าเนินงาน              8,782,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              8,782,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ              1,513,200 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              2,723,600 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                793,000 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              3,752,900 บาท
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บาท

บาท
7.4.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.4.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.4.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.4.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
25.7452         -                  -                  -                  25.7452         
25.7452         -                  -                  -                  25.7452         

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แห่ง 4,400
( 2,548 )

9,837 10,868 19,360 19,360

ลา้นบาท 109.9272        25.7452         25.7452         25.7452         51.4904         
ลา้นบาท 109.9272        25.7452         25.7452         25.7452         51.4904         
ลา้นบาท 109.9272        25.7452         25.7452         25.7452         51.4904         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

หน่วย : ลา้นบาท

7.4 แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมีสขุภาวะที่ดี 47,065,800                          
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและบรกิารการสง่เสรมิสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มที่เหมาะสมกบัประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชด าริ
และโครงการเฉลมิพระเกยีรติ 25,745,200                          

- เพือ่พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
  ทีเ่หมาะสมกบัประชาชนในพื้นทีโ่ครงการพระราชด ารแิละโครงการเฉลมิพระเกยีรติ

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

238,653,200                 
238,653,200                 

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มแก่ประชาชน
ในพื้นทีโ่ครงการพระราชด ารแิละโครงการเฉลมิพระเกยีรติ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : พื้นทีโ่ครงการพระราชด าริ
และโครงการเฉลมิพระเกยีรตมิกีารส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและบริการการสง่เสริมสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มที่เหมาะสมกบัประชาชนในพื้นที่
โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลมิพระเกียรติ         25,745,200 บาท
1. งบด าเนินงาน             25,745,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             25,745,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                440,200 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              6,362,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม              4,218,400 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              3,771,800 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ              1,978,400 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              2,599,100 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              5,900,000 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                110,600 บาท
(9) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์                364,700 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและบริการการสง่เสริมสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มที่เหมาะสมกบัประชาชนในพื้นที่
โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลมิพระเกียรติ         25,745,200 บาท
1. งบด าเนินงาน             25,745,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             25,745,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                440,200 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              6,362,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม              4,218,400 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              3,771,800 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ              1,978,400 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              2,599,100 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              5,900,000 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                110,600 บาท
(9) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์                364,700 บาท
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บาท
7.4.2.1 วตัถปุระสงค ์

7.4.2.2 สถานที่ด าเนินการ

7.4.2.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.4.2.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
13.4670         -                  -                  -                  13.4670         
3.2733           -                  -                  -                  3.2733           

10.1937         -                  -                  -                  10.1937         

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 80
( 61.15 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 65.1232         13.4670         13.4670         13.4670         26.9340         
ลา้นบาท 65.1232         13.4670         13.4670         13.4670         26.9340         
ลา้นบาท 65.1232         13.4670         13.4670         13.4670         26.9340         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสรมิสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ
และระบบอนามยัสิง่แวดลอ้มแกป่ระชาชนกลุม่เป้าหมาย 13,467,000                          

- เพือ่พฒันาประชาชนทกุกลุม่วยัใหม้คีวามรอบรูด้า้นสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
  ทีเ่อื้อต่อการมสุีขภาพดี

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

132,458,200                 
132,458,200                 

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การพฒันาและสรา้งระบบรบัมอืและปรบัตวัต่อ
โรคอบุตัใิหมแ่ละโรคอบุตัซิ  า้ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ
2. ส่งเสรมิ พฒันา ความรอบรูด้า้นสุขภาพและระบบอนามยั
สิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ประชาชนเขา้ถงึบรกิารส่งเสรมิสุขภาพ
และป้องกนัโรคอย่างนอ้ย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

งบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ
และระบบอนามยัสิง่แวดลอ้มแก่ประชาชนกลุม่เป้าหมาย         13,467,000 บาท
1. งบด าเนินงาน             13,467,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             13,467,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                522,600 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              1,300,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม              6,236,100 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                113,800 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              1,020,900 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                361,700 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              3,807,900 บาท
(8) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา                104,000 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ
และระบบอนามยัสิง่แวดลอ้มแก่ประชาชนกลุม่เป้าหมาย         13,467,000 บาท
1. งบด าเนินงาน             13,467,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             13,467,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                522,600 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              1,300,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม              6,236,100 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                113,800 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              1,020,900 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                361,700 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              3,807,900 บาท
(8) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา                104,000 บาท
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บาท
7.4.3.1 วตัถปุระสงค ์

7.4.3.2 สถานที่ด าเนินการ

7.4.3.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.4.3.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
7.8536           -                  -                  -                  7.8536           
3.7179           -                  -                  -                  3.7179           

4.1357           -                  -                  -                  4.1357           

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 30
( 26.9 )

30 35 40 45

ลา้นบาท 66.2351         7.8536           7.8536           7.8536           15.7072         
ลา้นบาท 66.2351         7.8536           7.8536           7.8536           15.7072         
ลา้นบาท 66.2351         7.8536           7.8536           7.8536           15.7072         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

กจิกรรม งบรายจา่ย

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการสง่เสรมิการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มเพื่อสขุภาพ 7,853,600                            

- เพือ่พฒันาและบรหิารจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการมสุีขภาพดี

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

105,503,100                 
105,503,100                 

หน่วย : ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันากฎหมายและพฒันาระบบขบัเคลือ่นบงัคบัใชก้ฎหมาย
ในความรบัผดิชอบของกรมอนามยั
2. สรา้งความเขม้แขง็และส่งเสรมิการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้ม
เพือ่ประชาชนสุขภาพดี

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย
ไดร้บับรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้มทีไ่ดม้าตรฐาน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

งบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสง่เสริมการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่สขุภาพ          7,853,600 บาท
1. งบด าเนินงาน              7,853,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              7,853,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                539,600 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                950,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                424,100 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                  61,000 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              1,655,500 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                565,300 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              1,958,100 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              1,700,000 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสง่เสริมการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่สขุภาพ          7,853,600 บาท
1. งบด าเนินงาน              7,853,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              7,853,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                539,600 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                950,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                424,100 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                  61,000 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              1,655,500 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                565,300 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              1,958,100 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              1,700,000 บาท
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บาท

บาท
7.5.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.5.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.5.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    6 ปี  (ปี 2565 ถงึ  ปี 2570)
7.5.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
7.3949           -                  -                  -                  7.3949           
7.3949           -                  -                  -                  7.3949           

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 40
( 19.1 )

40 42 44 46

ลา้นบาท 30.0000         7.3949           7.3949           7.3949           14.7898         
ลา้นบาท 30.0000         7.3949           7.3949           7.3949           14.7898         
ลา้นบาท 30.0000         7.3949           7.3949           7.3949           14.7898         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

หน่วย : ลา้นบาท

7.5 แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีา 7,394,900                            
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ
ดา้นกจิกรรมทางกายประชาชน 7,394,900                            

- เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสุีขภาพด ีมทีกัษะความรูด้า้นสุขภาพ 
  และมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคต์ามวยั

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

66,974,500                  
66,974,500                  

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายระดบัชาต ิ
ในรูปแบบ Digital Health Platform

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ประชาชนมกีจิกรรมทางกายสม า่เสมอ
เพิม่ขึ้น
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพ
ดา้นกิจกรรมทางกายประชาชน          7,394,900 บาท
1. งบด าเนินงาน              7,394,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              7,394,900 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                400,000 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                552,200 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ                517,700 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                192,000 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              1,704,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              2,300,000 บาท
(7) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา              1,729,000 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพ
ดา้นกิจกรรมทางกายประชาชน          7,394,900 บาท
1. งบด าเนินงาน              7,394,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              7,394,900 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                400,000 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                552,200 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ                517,700 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                192,000 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              1,704,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              2,300,000 บาท
(7) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา              1,729,000 บาท
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บาท

บาท
7.6.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.6.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.6.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    5 ปี  (ปี 2566 ถงึ  ปี 2570)
7.6.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
2.4414           -                  -                  -                  2.4414           
2.4414           -                  -                  -                  2.4414           

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน - 60,000 120,000 180,000 240,000

ลา้นบาท -                  2.4414           2.4414           2.4414           4.8828           
ลา้นบาท -                  2.4414           2.4414           2.4414           4.8828           
ลา้นบาท -                  2.4414           2.4414           2.4414           4.8828           
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

หน่วย : ลา้นบาท

7.6 แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 2,441,400                            
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ประชาชนกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบาง 2,441,400                            

- เพือ่ส่งเสรมิการเขา้ถงึบรกิารสุขภาพของกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบาง
  ใหม้คีวามเท่าเทยีมกนั และส่งเสรมิใหป้ระชาชนในทกุพื้นทีม่สุีขภาพดี

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

12,207,000                  
12,207,000                  

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันากลไกการสรา้งหลกัประกนัทางสงัคมดา้นสุขภาพ
ในกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบาง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ประชาชนกลุม่ดอ้ยโอกาส
และเปราะบางของสงัคมเขา้ถงึบรกิารส่งเสรมิสุขภาพ 
ตามชดุสทิธปิระโยชนส์รา้งเสรมิสุขภาพ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสง่เสริมการเขา้ถึงบริการสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มประชาชนกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบาง          2,441,400 บาท
1. งบด าเนินงาน              2,441,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              2,441,400 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              1,441,400 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              1,000,000 บาท
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บาท

บาท
7.7.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.7.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.7.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.7.1.4 วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
7.4693           -                  -                  -                  7.4693           
2.7167           -                 -                 -                 2.7167           

4.7526           -                 -                 -                 4.7526           

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงิน

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ระบบ 1
( - )

- - - -

ชุมชน 20
( 14 )

- - - -

รอ้ยละ - 100 100 100 100

รอ้ยละ - 80 85 90 95

เชิงคุณภาพ : ชุมชนตน้แบบที่มกีารจดัการ
เพื่อลดและป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพษิทางอากาศ

7.7 แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 7,469,300                            
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการและเฝ้าระวงั
ดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มเพื่อลดความเสี่ยงตอ่สขุภาพ 7,469,300                            

เชิงคุณภาพ : ระบบการจดัการมลพษิสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อสุขภาพ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงิน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

- เพื่อพฒันาระบบการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้ม การจดัการขยะชุมชน ขยะตดิเชื้อ 
  ของเสยีอนัตราย อากาศ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย 
  รวมท ัง้ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน

พื้นที่ในความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

118,874,600                 
118,874,600                 

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาระบบเฝ้าระวงัคาดการณ์และการจดัการ
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิอากาศ
2. ส่งเสริมการพฒันากลไกและระบบการควบคุม ก ากบั 
การจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้ม

เชิงปริมาณ : มลูฝอยตดิเชื้อไดร้บัการจดัการ
อยา่งถกูตอ้ง
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่มกีารป้องกนัตนเอง
จากการรบัสมัผสั PM 2.5

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน
ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงิน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

ลา้นบาท 81.5281          7.4693           7.4693           7.4693           14.9386          
ลา้นบาท 81.5281          7.4693           7.4693           7.4693           14.9386          
ลา้นบาท 81.5281         7.4693           7.4693           7.4693           14.9386         
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงินงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
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เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน
ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงิน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

ลา้นบาท 81.5281          7.4693           7.4693           7.4693           14.9386          
ลา้นบาท 81.5281          7.4693           7.4693           7.4693           14.9386          
ลา้นบาท 81.5281         7.4693           7.4693           7.4693           14.9386         
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงินงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการและเฝ้าระวงั
ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่ลดความเสีย่งต่อสขุภาพ          7,469,300 บาท
1. งบด าเนินงาน              7,469,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              7,469,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                560,000 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              2,303,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                489,200 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                  91,800 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              1,367,100 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                817,300 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              1,840,900 บาท

บาท

บาท
7.8.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.8.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.8.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    8 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2570)
7.8.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
4.2526           -                  -                  -                  4.2526           
4.2526           -                  -                  -                  4.2526           

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

จงัหวดั 33
( 10 )

76 76 76 76

แห่ง - 76 76 76 76

รอ้ยละ - 85 85 85 85

ลา้นบาท 15.5899         4.2526           4.2526           4.2526           8.5052           
ลา้นบาท 15.5899         4.2526           4.2526           4.2526           8.5052           
ลา้นบาท 15.5899         4.2526           4.2526           4.2526           8.5052           
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

หน่วย : ลา้นบาท

7.8 แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 4,252,600                            
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน 4,252,600                            

- เพือ่พฒันามาตรฐานการจดัการดา้นสุขาภบิาลในสถานทีจ่  าหน่ายอาหาร และจดัการมาตรฐาน
  ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นทีท่่องเทีย่ว

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

36,852,900                  
36,852,900                  

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการจดัการสุขาภบิาลอาหารและการจดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้มในพื้นทีท่่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : จงัหวดัมสีถานประกอบกจิการ
ประเภทการใหบ้รกิารในพื้นทีท่่องเทีย่วผ่านมาตรฐาน

เชงิคุณภาพ : สถานประกอบการในพื้นทีท่่องเทีย่ว
ไดม้าตรฐานตามกฎหมายและมาตรการป้องกนัโรค
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : จงัหวดัรกัษามาตรฐานตน้แบบ
การจดัการสถานประกอบการดา้นอาหารอย่างต่อเน่ือง
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บาท

บาท
7.8.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.8.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.8.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    8 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2570)
7.8.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
4.2526           -                  -                  -                  4.2526           
4.2526           -                  -                  -                  4.2526           

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

จงัหวดั 33
( 10 )

76 76 76 76

แห่ง - 76 76 76 76

รอ้ยละ - 85 85 85 85

ลา้นบาท 15.5899         4.2526           4.2526           4.2526           8.5052           
ลา้นบาท 15.5899         4.2526           4.2526           4.2526           8.5052           
ลา้นบาท 15.5899         4.2526           4.2526           4.2526           8.5052           
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

หน่วย : ลา้นบาท

7.8 แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 4,252,600                            
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน 4,252,600                            

- เพือ่พฒันามาตรฐานการจดัการดา้นสุขาภบิาลในสถานทีจ่  าหน่ายอาหาร และจดัการมาตรฐาน
  ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นทีท่่องเทีย่ว

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

36,852,900                  
36,852,900                  

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการจดัการสุขาภบิาลอาหารและการจดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้มในพื้นทีท่่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : จงัหวดัมสีถานประกอบกจิการ
ประเภทการใหบ้รกิารในพื้นทีท่่องเทีย่วผ่านมาตรฐาน

เชงิคุณภาพ : สถานประกอบการในพื้นทีท่่องเทีย่ว
ไดม้าตรฐานตามกฎหมายและมาตรการป้องกนัโรค
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : จงัหวดัรกัษามาตรฐานตน้แบบ
การจดัการสถานประกอบการดา้นอาหารอย่างต่อเน่ือง
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบับริการความปลอดภยั
และบริหารจดัการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน          4,252,600 บาท
1. งบด าเนินงาน              4,252,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              4,252,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                559,400 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                278,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                353,900 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ                496,800 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ                912,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                100,000 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                  20,400 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์                350,000 บาท
(9) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์                802,100 บาท
(10) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา                380,000 บาท

บาท

บาท
7.9.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.9.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.9.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    6 ปี  (ปี 2565 ถงึ  ปี 2570)
7.9.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
3.0744           -                  -                  -                  3.0744           
3.0744           -                  -                  -                  3.0744           

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แห่ง 1
( 1 )

1 1 1 1

ลา้นบาท 3.1205           3.0744           3.0744           3.0744           6.1488           
ลา้นบาท 3.1205           3.0744           3.0744           3.0744           6.1488           
ลา้นบาท 3.1205           3.0744           3.0744           3.0744           6.1488           
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 3,074,400                            

1. ส่งเสรมิใหเ้กดิการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มในพื้นที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ในพื้นที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 3,074,400                            

- เพือ่พฒันาและจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

พื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

18,492,500                  
18,492,500                  

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : เทศบาลเป้าหมายไดร้บัการยกระดบั
ใหเ้ป็นเมอืงทีเ่อื้อต่อการมสุีขภาพดี
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
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บาท

บาท
7.9.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.9.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.9.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    6 ปี  (ปี 2565 ถงึ  ปี 2570)
7.9.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
3.0744           -                  -                  -                  3.0744           
3.0744           -                  -                  -                  3.0744           

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แห่ง 1
( 1 )

1 1 1 1

ลา้นบาท 3.1205           3.0744           3.0744           3.0744           6.1488           
ลา้นบาท 3.1205           3.0744           3.0744           3.0744           6.1488           
ลา้นบาท 3.1205           3.0744           3.0744           3.0744           6.1488           
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 3,074,400                            

1. ส่งเสรมิใหเ้กดิการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มในพื้นที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ในพื้นที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 3,074,400                            

- เพือ่พฒันาและจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

พื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

18,492,500                  
18,492,500                  

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : เทศบาลเป้าหมายไดร้บัการยกระดบั
ใหเ้ป็นเมอืงทีเ่อื้อต่อการมสุีขภาพดี
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่



430

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ในพื้นที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก          3,074,400 บาท
1. งบด าเนินงาน              3,074,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              3,074,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                393,200 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                500,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                422,500 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์                250,000 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                  20,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ                249,900 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                  74,800 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ                404,000 บาท
(9) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา                760,000 บาท

บาท

บาท
7.10.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.10.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.10.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    8 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2570)
7.10.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
9.8014           -                  -                  -                  9.8014           
9.8014           -                  -                  -                  9.8014           

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 50
( 40 )

51 52 53 54

ลา้นบาท 40.3566         9.8014           9.8014           9.8014           19.6028         
ลา้นบาท 40.3566         9.8014           9.8014           9.8014           19.6028         
ลา้นบาท 40.3566         9.8014           9.8014           9.8014           19.6028         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

7.10 แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั 58,737,300                          
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความรอบรูส้ขุภาวะและสง่เสรมิสขุภาพ 
เพื่อเตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 9,801,400                            

- เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพประชาชนก่อนวยัผูสู้งอายุใหม้คีวามรอบรูด้า้นสุขภาพ
  และมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์เตรยีมการรองรบัยามสูงวยั

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

89,363,600                  
89,363,600                  

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาความรอบรูด้า้นการบรโิภคอาหาร กจิกรรมทางกาย 
การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) 
มคีวามรอบรูก้ารเตรยีมความพรอ้มเพือ่การเป็น
ผูสู้งอายุทีม่สุีขภาพดี
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
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บาท

บาท
7.10.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.10.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.10.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    8 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2570)
7.10.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
9.8014           -                  -                  -                  9.8014           
9.8014           -                  -                  -                  9.8014           

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 50
( 40 )

51 52 53 54

ลา้นบาท 40.3566         9.8014           9.8014           9.8014           19.6028         
ลา้นบาท 40.3566         9.8014           9.8014           9.8014           19.6028         
ลา้นบาท 40.3566         9.8014           9.8014           9.8014           19.6028         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

7.10 แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั 58,737,300                          
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความรอบรูส้ขุภาวะและสง่เสรมิสขุภาพ 
เพื่อเตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 9,801,400                            

- เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพประชาชนก่อนวยัผูสู้งอายุใหม้คีวามรอบรูด้า้นสุขภาพ
  และมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์เตรยีมการรองรบัยามสูงวยั

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

89,363,600                  
89,363,600                  

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาความรอบรูด้า้นการบรโิภคอาหาร กจิกรรมทางกาย 
การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) 
มคีวามรอบรูก้ารเตรยีมความพรอ้มเพือ่การเป็น
ผูสู้งอายุทีม่สุีขภาพดี
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งความรอบรูส้ขุภาวะและสง่เสริมสขุภาพ 
เพือ่เตรียมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ          9,801,400 บาท
1. งบด าเนินงาน              9,801,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              9,801,400 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              1,890,000 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม              2,152,300 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ                513,500 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ                298,500 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              4,390,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                539,000 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                  18,100 บาท

บาท
7.10.2.1 วตัถปุระสงค ์

7.10.2.2 สถานที่ด าเนินการ

7.10.2.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.10.2.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
48.9359         -                  -                  -                  48.9359         
26.0315         -                  -                  -                  26.0315         
22.9044         -                  -                  -                  22.9044         

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 95
( 92.21 )

95 95 95 95

รอ้ยละ 95
( 72.08 )

95 95 95 95

รอ้ยละ - 63 64 65 66

ลา้นบาท 414.0864        48.9359         48.9359         48.9359         97.8718         
ลา้นบาท 414.0864        48.9359         48.9359         48.9359         97.8718         
ลา้นบาท 414.0864        48.9359         48.9359         48.9359         97.8718         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งสงัคมหว่งใยใสใ่จสขุภาพผูสู้งอายุ 48,935,900                          

- เพือ่ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาวอย่างมรีะบบ และพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้ม
  ใหเ้หมาะสมกบัการดูแลผูสู้งอายุ

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

658,765,900                 
658,765,900                 

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวแบบบูรณาการ
2. พฒันา ส่งเสรมิ การเขา้ถงึระบบการดูแลและส่งเสรมิ
สุขภาพผูสู้งอายุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิไดร้บัการดูแล
ตาม Care Plan
เชงิคุณภาพ : ผูสู้งอายุกลุม่ดมีพีฤตกิรรมสุขภาพ
ทีพ่งึประสงค์
เชงิคุณภาพ : ผูสู้งอายุทีม่ฟีนัแทใ้ชง้านได ้
อย่างนอ้ย 20 ซี่
รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
7.10.2.1 วตัถปุระสงค ์

7.10.2.2 สถานที่ด าเนินการ

7.10.2.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.10.2.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
48.9359         -                  -                  -                  48.9359         
26.0315         -                  -                  -                  26.0315         
22.9044         -                  -                  -                  22.9044         

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 95
( 92.21 )

95 95 95 95

รอ้ยละ 95
( 72.08 )

95 95 95 95

รอ้ยละ - 63 64 65 66

ลา้นบาท 414.0864        48.9359         48.9359         48.9359         97.8718         
ลา้นบาท 414.0864        48.9359         48.9359         48.9359         97.8718         
ลา้นบาท 414.0864        48.9359         48.9359         48.9359         97.8718         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งสงัคมหว่งใยใสใ่จสขุภาพผูสู้งอายุ 48,935,900                          

- เพือ่ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาวอย่างมรีะบบ และพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้ม
  ใหเ้หมาะสมกบัการดูแลผูสู้งอายุ

พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

658,765,900                 
658,765,900                 

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวแบบบูรณาการ
2. พฒันา ส่งเสรมิ การเขา้ถงึระบบการดูแลและส่งเสรมิ
สุขภาพผูสู้งอายุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิไดร้บัการดูแล
ตาม Care Plan
เชงิคุณภาพ : ผูสู้งอายุกลุม่ดมีพีฤตกิรรมสุขภาพ
ทีพ่งึประสงค์
เชงิคุณภาพ : ผูสู้งอายุทีม่ฟีนัแทใ้ชง้านได ้
อย่างนอ้ย 20 ซี่
รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใสใ่จสขุภาพผูสู้งอายุ         48,935,900 บาท
1. งบด าเนินงาน             48,935,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             48,935,900 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              7,349,600 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม             22,741,200 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              2,476,600 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                389,400 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์              3,400,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                420,000 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ              9,909,400 บาท
(8) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา              2,249,700 บาท

บาท
บาท

7.11.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.11.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.11.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.11.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
6.1642           -                  -                  -                  6.1642           
2.0788           -                  -                  -                  2.0788           

4.0854           -                  -                  -                  4.0854           

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 90
( 39.5 )

90 90 90 90

ลา้นบาท 15.7384         6.1642           6.1642           6.1642           12.3284         
ลา้นบาท 15.7384         6.1642           6.1642           6.1642           12.3284         
ลา้นบาท 15.7384         6.1642           6.1642           6.1642           12.3284         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

กจิกรรม งบรายจา่ย

46,559,400                  

7.11 แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

46,559,400                  

หน่วย : ลา้นบาท

6,164,200                            
7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน ้าเพื่อการบรโิภค 6,164,200                            

- เพือ่พฒันาและจดัการดา้นคุณภาพน า้ รวมท ัง้ประชาชนเขา้ถงึการไดร้บัน า้บรโิภค
  ทีม่คุีณภาพ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน

พื้นทีลุ่ม่น า้ส  าคญัของประเทศ 25 ลุม่น า้ และพื้นทีร่บัผดิชอบของกรมอนามยั

1. พฒันาระบบจดัการคุณภาพน า้ในพื้นทีห่่างไกล
และทรุกนัดาร
2. พฒันาและรบัรองมาตรฐานการจดัการน า้บรโิภค

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บับรกิาร
น า้ประปาทีม่คุีณภาพ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

งบประมาณ
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บาท
บาท

7.11.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.11.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.11.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.11.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
6.1642           -                  -                  -                  6.1642           
2.0788           -                  -                  -                  2.0788           

4.0854           -                  -                  -                  4.0854           

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 90
( 39.5 )

90 90 90 90

ลา้นบาท 15.7384         6.1642           6.1642           6.1642           12.3284         
ลา้นบาท 15.7384         6.1642           6.1642           6.1642           12.3284         
ลา้นบาท 15.7384         6.1642           6.1642           6.1642           12.3284         
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

กจิกรรม งบรายจา่ย

46,559,400                  

7.11 แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

46,559,400                  

หน่วย : ลา้นบาท

6,164,200                            
7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน ้าเพื่อการบรโิภค 6,164,200                            

- เพือ่พฒันาและจดัการดา้นคุณภาพน า้ รวมท ัง้ประชาชนเขา้ถงึการไดร้บัน า้บรโิภค
  ทีม่คุีณภาพ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน

พื้นทีลุ่ม่น า้ส  าคญัของประเทศ 25 ลุม่น า้ และพื้นทีร่บัผดิชอบของกรมอนามยั

1. พฒันาระบบจดัการคุณภาพน า้ในพื้นทีห่่างไกล
และทรุกนัดาร
2. พฒันาและรบัรองมาตรฐานการจดัการน า้บรโิภค

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บับรกิาร
น า้ประปาทีม่คุีณภาพ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการน ้าเพือ่การบริโภค          6,164,200 บาท
1. งบด าเนินงาน              6,164,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              6,164,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ              1,244,400 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              1,360,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                771,800 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ                145,800 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืขา่ยวชิาการ                283,200 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ                162,000 บาท
(7) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์              2,197,000 บาท

หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 345.6780        314.1035        279.1535        244.2035        209.2535        174.3035        
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 439.8153        400.0000        400.0000        400.0000        400.0000        400.0000        

2.1 เงนิรายได ้ 439.8153       400.0000       400.0000       400.0000       400.0000       400.0000       
2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -               -               -               -               -               -               
2.3 ทนุหมนุเวยีน -               -               -               -               -               -               
2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -               -               -               -               -               -               
2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -               -               -               -               -               -               
2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -               -               -               -               -               -               
2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -               -               -               -               -               -               
2.8 อืน่ๆ -               -               -               -               -               -               

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 785.4933        714.1035        679.1535        644.2035        609.2535        574.3035        
4. น าไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               
4.2 งบด าเนินงาน -               -               -               -               -               -               
4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               
4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               
4.5 งบรายจ่ายอืน่ -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนิน าไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 785.4933        714.1035        679.1535        644.2035        609.2535        574.3035        
6. แผนการใชจ้า่ยอืน่ 471.3898        434.9500        434.9500        434.9500        434.9500        434.9500        

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 471.3898       434.9500       434.9500       434.9500       434.9500       434.9500       
6.1.1 รายจ่ายประจ า 435.5209       416.6300       416.6300       416.6300       416.6300       416.6300       
6.1.2 รายจ่ายลงทนุ 35.8689         18.3200         18.3200         18.3200         18.3200         18.3200         

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.2.1 รายจ่ายประจ า -               -               -               -               -               -               
6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -               -               -               -               -               -               

7. คงเหลอื (5.-6.) 314.1035        279.1535        244.2035        209.2535        174.3035        139.3535        

สถานะการเงนิ ปี 2564 แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 345.6780        314.1035        279.1535        244.2035        209.2535        174.3035        
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 439.8153        400.0000        400.0000        400.0000        400.0000        400.0000        

2.1 เงนิรายได ้ 439.8153       400.0000       400.0000       400.0000       400.0000       400.0000       
2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -               -               -               -               -               -               
2.3 ทนุหมนุเวยีน -               -               -               -               -               -               
2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -               -               -               -               -               -               
2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -               -               -               -               -               -               
2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -               -               -               -               -               -               
2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -               -               -               -               -               -               
2.8 อืน่ๆ -               -               -               -               -               -               

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 785.4933        714.1035        679.1535        644.2035        609.2535        574.3035        
4. น าไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               
4.2 งบด าเนินงาน -               -               -               -               -               -               
4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               
4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               
4.5 งบรายจ่ายอืน่ -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนิน าไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 785.4933        714.1035        679.1535        644.2035        609.2535        574.3035        
6. แผนการใชจ้า่ยอืน่ 471.3898        434.9500        434.9500        434.9500        434.9500        434.9500        

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 471.3898       434.9500       434.9500       434.9500       434.9500       434.9500       
6.1.1 รายจ่ายประจ า 435.5209       416.6300       416.6300       416.6300       416.6300       416.6300       
6.1.2 รายจ่ายลงทนุ 35.8689         18.3200         18.3200         18.3200         18.3200         18.3200         

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.2.1 รายจ่ายประจ า -               -               -               -               -               -               
6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -               -               -               -               -               -               

7. คงเหลอื (5.-6.) 314.1035        279.1535        244.2035        209.2535        174.3035        139.3535        

สถานะการเงนิ ปี 2564 แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารงบป
ระม

าณ
 ฉ

บับท
ี่ ๓

 งบป
ระม

าณ
รายจ่ายป

ระจำป
ีงบป

ระม
าณ

 พ
.ศ. ๒

๕
๖
๖

แผน
งาน

บูรณ
าการ (๑

)

เล่่มที่ ๑๘ (๑)

  แผนงานบูรณาการ (๑) 

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่่มที่ ๑๘ (๑)

ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี

ฉ
บับท

ี่ ๓



งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
ภารกจิสนับสนุน บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ
หน่วยรบังบประมาณทเีป็นเจา้ภาพหลกั : ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตร ี 
3 รฐัวสิาหกิจ 1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

11,944,811,100          11,086,912,100            

493,080,900              66,528,300                 

690,650,400              136,323,700                

6,885,700                39,705,900                 

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน ภาคเอกชน และภาครฐั
2.2 พนืทดีาํเนินการ : จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบรุ ีและจงัหวดัระยอง รวมถงึพนืททีเีกยีวขอ้ง

           เพอืขบัเคลอืนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกผา่นการบูรณาการจากทงัภาครฐั ภาคเอกชน และทอ้งถนิ ใหม้รีะบบโครงสรา้ง
พนืฐานดา้นคมนาคมขนส่ง ดจิทิลั และสาธารณูปโภคทสีาํคญั ต่อยอดทกุระบบใหเ้ชือมโยงอย่างไรร้อยต่อสู่พนืทเีศรษฐกิจ พฒันาสนามบนิ
อู่ตะเภาใหเ้ป็นสนามบนิหลกัของเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก และเป็นสนามบนินานาชาตเิชิงพาณิชยห์ลกัแหง่ท ี3 ของประเทศ 

พรอ้มทงัพฒันาสู่เมอืงการบนิภาคตะวนัออก เพมิขดีความสามารถในการรองรบัสนิคา้และบรกิารประชาชน เพมิประสทิธิภาพการบรหิาร
จดัการของทา่เรอืแหลมฉบงั ทา่เรอืมาบตาพดุ และทา่เรอืสตัหบี ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมททีนัสมยั ส่งเสรมิการลงทนุของภาคเอกชน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายพเิศษทใีชเ้ทคโนโลยขีนัสูง มกีระบวนการผลติทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม รวมถงึการยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของประชาชนดว้ยการเพมิขดีความสามารถของการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุข ผา่นนวตักรรมการแพทยค์รบวงจร การยกระดบั
บรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน ยกระดบัการเกษตรอจัฉรยิะดว้ยการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาช่วยเพมิมลูค่าของผลผลติทางการเกษตร 
และการพฒันาศกัยภาพและคณุภาพแหล่งทอ่งเทยีว การพฒันาพนืทชีุมชนและสงิแวดลอ้ม พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ตลอดจนต่อยอดโครงสรา้งพนืฐานฯ ใหเ้ป็นแหล่งสนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยทีงัในประเทศและ
ต่างประเทศ และการใหบ้รกิารวเิคราะหท์ดสอบ ควบคู่ไปกบัการพฒันาบคุลากร การศึกษา วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

รวมทงัพฒันาเมอืงอจัฉรยิะน่าอยูใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เพอืเป็นตน้แบบในการพฒันาพนืท ีรองรบัการขบัเคลอืนเศรษฐกิจ
อย่างเป็นระบบมปีระสทิธิภาพ ซงึจะช่วยเพมิความสามารถในการแข่งขนัและทาํใหเ้ศรษฐกิจของไทยเตบิโตไดใ้นระยะยาว

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี
1) สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
สาํนกันายกรฐัมนตรี
2) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

    หน่วยรบังบประมาณทเีกยีวขอ้ง : 10 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง 



4. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(1) ผลสมัฤทธิ : ประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันา
และการลงทนุในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
ส่งผลต่อการเพมิรายไดแ้ละคุณภาพชีวติทดีขีนึของประชาชน
- ตวัชีวดั : การจา้งงานในกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพมิขนึ คน 30,000 30,000

100
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หมายเหต ุ  * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

  ** ภารกจิสนบัสนุน หมายถงึ ภารกจิทหีน่วยรบังบประมาณดาํเนินการในแผนงานอนื และงบประมาณรายจ่ายสาํหรบักองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน ทมีโีครงการ/กจิกรรมสนบัสนุนการขบัเคลอืนเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 

.  แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี  

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ     , .   ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ*  .   ลา้นบาท  

ภารกจิสนับสนุน** .   ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ*   .   ลา้นบาท 

กระทรวงกลาโหม 
. กองทพัเรือ 

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และระบบดจิทิลั
กระทรวงคมนาคม
. กรมทางหลวง

- โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก
. กรมทางหลวงชนบท

- โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพอืขบัเคลอืนเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
- โครงการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ
(Intelligent Transport System : ITS) เพอืเพมิ
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการจราจรและการขนส่งในพนืที
กลุม่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีและระยอง
สว่นราชการไม่สงักดัฯ
. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก
- โครงการพฒันาและขบัเคลอืนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

รฐัวสิาหกจิ 
. การประปานครหลวง 

- โครงการรอืยา้ยท่อประปาเดมิและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
เพอืรองรบังานก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงเชอืมสามสนามบนิ
. การประปาสว่นภมูิภาค

- โครงการนาํประปาทใีหบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพนืท ี
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก
. การรถไฟแหง่ประเทศไทย

- โครงการก่อสรา้งสถานรีถไฟอู่ตะเภา
- โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พนืทที่าเรอืจกุเสมด็
- โครงการรถไฟความเรว็สูงเชอืม  สนามบนิ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 
. กรุงเทพมหานคร 

- โครงการปรบัปรุงระบบระบายนาํและระบบสญัญาณไฟ
จราจรทไีดร้บัผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชอืมสามสนามบนิจากพญาไทถงึดอนเมอืง

รวมงบประมาณรายจา่ย     , .     ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ        .     ลา้นบาท 

เป้าหมายท ี  : เกดิการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก และพนืททีเีกยีวขอ้ง 
ตวัชีวดัท ี  : มลูค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) ไม่นอ้ยกว่า ,  ลา้นบาท 
ตวัชีวดัท ี  : อตัราการขยายตวัของ GDP ในพนืทอีอีซี ีเพมิขนึรอ้ยละ  

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชีวดั 

แนวทางท ี .1 : การพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดจิทิลั   
ตวัชีวดั 

. ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง นาํ อากาศ) มคีวามพรอ้ม สะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพเชอืมโยงพนืทเีศรษฐกจิอย่างไรร้อยต่อ  ระบบ 

- ทางถนน ไม่นอ้ยกว่า  กโิลเมตร - ทางนาํ  ระบบ
- ทางราง  ระบบ - เพมิขดีความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบนิ  แห่ง

. ระบบสาธารณูปโภคไดร้บัการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพเขา้ถงึทกุพนืท ี  แห่ง  

แนวทาง/ตวัชีวดั 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวนัออก 
. สาํนกังานสภา 
พฒันาการเศรษฐกจิ 
และสงัคมแห่งชาต ิ

หน่วยงาน 
ทรีบัผิดชอบ 
โครงการ 
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แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ต่อ) 

เป้าหมายท ี  : เกดิการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก และพนืททีเีกยีวขอ้ง 
ตวัชีวดัท ี  : มลูค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) ไม่นอ้ยกว่า ,  ลา้นบาท 
ตวัชีวดัท ี  : อตัราการขยายตวัของ GDP ในพนืทอีอีซี ีเพมิขนึรอ้ยละ  

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชีวดั 

กระทรวงกลาโหม 
. กองทพัเรือ 

- โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

- โครงการเร่งรดัและขยายผลการจดัหลกัสูตรพฒันาบคุลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A

(CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบนัอดุมศึกษา 
. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ 

- โครงการสรา้งสนามทดสอบรถอตัโนมตั ิCAV Proving Ground ระยะท ี2

. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
- โครงการพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi)

- โครงการพฒันาทกัษะบคุลากรใหม้คีุณภาพรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการและอตุสาหกรรมเป้าหมาย ในพนืท ีEEC

กระทรวงแรงงาน 
. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

- โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานชนัสูงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

กระทรวงศึกษาธิการ
. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
สว่นราชการไม่สงักดัฯ 
. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

- โครงการจดัตงัศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายเพอืรองรบัความตอ้งการ
ของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

รวมงบประมาณรายจา่ย     .     ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ              -    ลา้นบาท 

แนวทางท ี .  : การพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ตวัชีวดั 
 . ผลติและพฒันาบคุลากรมคีุณภาพรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ / อตุสาหกรรมเป้าหมายไมน่อ้ยกว่า ,  คน 

 . ผูท้ผี่านการฝึกอบรมภายใตห้ลกัสูตรระยะสนัสามารถเขา้สู่ระบบการจา้งงานรอ้ยละ  

 . พฒันานวตักรรมสู่การขยายผลเชงิพาณิชยอ์ย่างนอ้ย  นวตักรรม 

แนวทาง/ตวัชีวดั 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวนัออก 
. สาํนกังานสภา 
พฒันาการเศรษฐกจิ 
และสงัคมแห่งชาต ิ

หน่วยงาน 
ทรีบัผิดชอบ 
โครงการ 
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แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ต่อ) 

เป้าหมายท ี  : เกดิการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก และพนืททีเีกยีวขอ้ง 
ตวัชีวดัท ี  : มลูค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) ไม่นอ้ยกว่า ,  ลา้นบาท 
ตวัชีวดัท ี  : อตัราการขยายตวัของ GDP ในพนืทอีอีซี ีเพมิขนึรอ้ยละ  

ทอ่งเทยีว 
สาํนกันายกรฐัมนตรี 
. สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการบูรณาการส่งเสรมิการท่องเทยีวในพนืท ีEEC

สาธารณสขุ
กระทรวงกลาโหม
. กองทพัเรือ

- โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกจิ
กระทรวงสาธารณสขุ
. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

- โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ
. กรมควบคมุโรค

- โครงการพฒันาการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพในพนืท ี

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

. กรมอนามยั 
- โครงการยกระดบัการจดัการอนามยัสงิแวดลอ้มในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
. สถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแหง่ชาติ

- โครงการพฒันายกระดบัการใหบ้รกิารการแพทยฉ์ุกเฉินในพนืทนีาํร่องในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก
เมืองและสงิแวดลอ้ม
กระทรวงมหาดไทย
. กรมโยธาธิการและผงัเมือง

- โครงการพฒันาพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
สว่นราชการไม่สงักดัฯ
. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
- โครงการพฒันาและขบัเคลอืนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

เกษตร 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

- โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกจิ
2. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
- โครงการขยายผลเทคโนโลยแีพลตฟอรม์การจดัการโคเนือ
เขตรอ้นชนืดว้ยปญัญาประดษิฐ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
. กรมพฒันาทดีิน

- โครงการเพมิผลติภาพการเกษตร บนฐานทรพัยากรดนิ
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

รวมงบประมาณรายจา่ย     , .    ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ                -   ลา้นบาท

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชีวดั 

แนวทาง/ตวัชีวดั 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวนัออก 
. สาํนกังานสภา 
พฒันาการเศรษฐกจิ 
และสงัคมแห่งชาต ิ

หน่วยงาน 
ทรีบัผิดชอบ 
โครงการ 

ภารกจิสนบัสนุน องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัระยอง เทศบาลเมืองศรีราชา 
(แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ)  (แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ) 
ผลผลติการจดับรกิารสาธารณะ ผลผลติการจดับรกิารสาธารณะ 
รวมงบประมาณรายจา่ย       .    ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ        .    ลา้นบาท 

แนวทางท ี .  : การพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกจิ 
ตวัชีวดั 

. ทอ่งเทยีว 

.  ผลกัดนัเอกชนร่วมส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทยีว  พนืท ี

.  ผูม้าเยอืนในพนืท ีEEC ชาวไทยและชาวต่างชาตเิพมิขนึรอ้ยละ  

. สาธารณสขุ 

.1 ระบบสาธารณสุขในพนืท ีEEC ไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนือง  แห่ง 

.  พฒันาเครอืข่ายระบบเฝ้าระวงัโรคอบุตัใิหม่ โรคจากการประกอบอาชพีและอนามยัสงิแวดลอ้ม พฒันา อสม. ตน้แบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ 

. เมืองและสงิแวดลอ้ม 

.  พฒันาตน้แบบเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ  แห่ง 

.  พนืทชีมุชนไดร้บัการพฒันารองรบัการขยายตวัของเมอืงอย่างนอ้ย  ชมุชน 

. เกษตร  

.  ตน้แบบสนิคา้เกษตรมลูค่าสูง โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่อย่างนอ้ย  ผลติภณัฑ ์

.  รายไดเ้กษตรกรทเีขา้ร่วมโครงการ เฉลยีต่อครวัเรอืน เพมิขนึรอ้ยละ  

107



แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ต่อ) 

แนวทางท ี .  : การพฒันาประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ตวัชีวดั 

1. มลูค่าคาํขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายไมน่อ้ยกว่า ,  ลา้นบาท
2. การรบัรูข้องประชาชนในพนืททีมีตี่อการพฒันาพนืทพีฒันาพเิศษภาคตะวนัออกรอ้ยละ 
3. มกีารขออนุมตั ิอนุญาตผ่านระบบออนไลนอ์ย่างนอ้ยรอ้ยละ  ของจาํนวนการขออนุมตั ิอนุญาตทงัหมด
4. เกดิมลูค่าการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรม BCG ไม่นอ้ยกว่า ,  ลา้นบาท

เป้าหมายท ี  : เกดิการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก และพนืททีเีกยีวขอ้ง 
ตวัชีวดัท ี  : มลูค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) ไม่นอ้ยกว่า ,  ลา้นบาท 
ตวัชีวดัท ี  : อตัราการขยายตวัของ GDP ในพนืทอีอีซี ีเพมิขนึรอ้ยละ  

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลูดาวเทยีมวงโคจรระดบัตาํแห่งชาติ (Low Satellite Application Management Platform) สาํหรบัเชอืมโยงอตุสาหกรรมและบรกิารใน EEC

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
. องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

- โครงการขบัเคลอืนสู่ Net Zero EEC เพอืสนบัสนุนการลงทนุทเีป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศ
กระทรวงมหาดไทย 
. กรมการปกครอง 

- โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิารเพอืเสรมิความมนัคงในพนืท ีEEC

สว่นราชการไม่สงักดัฯ
. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

- โครงการพฒันาและขบัเคลอืนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

รวมงบประมาณรายจา่ย      .    ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ               -   ลา้นบาท 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชีวดั 

แนวทาง/ตวัชีวดั 

หน่วยงาน 
ทรีบัผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวนัออก 
. สาํนกังานสภา 
พฒันาการเศรษฐกจิ 
และสงัคมแห่งชาต ิ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย
งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท
รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทงัสิน 11,944.8111 10.1529       7,939.1852     3,019.1006     118.4734       11,086.9121    -857.8990 -7.18

สาํนักนายกรฐัมนตรี 27.9144      -            -             27.2112     -             27.2112         -0.7032 -2.52

1. สาํนักงานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน)

25.3154      -            -             27.2112     -             27.2112         1.8958 7.49        

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวในพนืท ี

EEC

25.3154          -               -                27.2112        -                27.2112         1.8958 7.49        

2. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) 2.5990        -            -             -             -             -                  -2.5990 -100.00

โครงการ : โครงการเพมิศกัยภาพผูป้ระกอบการและบคุลากร
สรา้งสรรคร์องรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

2.5990           -               -                -                -                -                 -2.5990 -100.00

กระทรวงกลาโหม 1,103.3995   -            617.6973   -             99.0000     716.6973        -386.7022 -35.05

1. กองทพัเรอื 1,103.3995   -            617.6973   -             99.0000     716.6973        -386.7022 -35.05

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและระบบดจิทิลั
1,057.9055      -               594.9973       -                -                594.9973        -462.9082 -43.76

โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

-                  -               -                -                99.0000        99.0000         99.0000 100.00     

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ สรา้งความสมดุล
ทางเศรษฐกจิ

45.4940          -               22.7000        -                -                22.7000         -22.7940 -50.10

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 1,185.1970   0.5400     38.0780     743.4140   -             782.0320        -403.1650 -34.02

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 
และนวตักรรม

2.5000        -            -             4.9000      -             4.9000           2.4000 96.00      

โครงการ : โครงการเร่งรดัและขยายผลการจดัหลกัสูตร
พฒันาบคุลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A 

(CWIE+EEC Model Type A Master Class) 

ในสถาบนัอดุมศึกษา

2.5000           -               -                4.9000         -                4.9000           2.4000 96.00      

2. กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 99.0900      0.5400     38.0780     -             -             38.6180      -60.4720 -61.03

โครงการ : โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบเพอืส่งเสรมิ
อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ การบนิ และหุ่นยนต์

7.4900           -               -                -                -                -                 -7.4900 -100.00

โครงการ : โครงการสรา้งสนามทดสอบรถอตัโนมตั ิCAV 

Proving Ground

91.6000          -               -                -                -                -                 -91.6000 -100.00

โครงการ : โครงการสรา้งสนามทดสอบรถอตัโนมตั ิCAV 

Proving Ground ระยะท ี2

-                  0.5400        38.0780        -                -                38.6180         38.6180 100.00     

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 61.6500      -            -             -             -             -                  -61.6500 -100.00

โครงการ : โครงการจดัตงัศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติและ
พฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายเพอืรองรบั
ความตอ้งการของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

61.6500          -               -                -                -                -                 -61.6500 -100.00

4. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 70.7070      -            -             -             -             -                  -70.7070 -100.00

โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 70.7070          -               -                -                -                -                 -70.7070 -100.00

11,086,912,100          

179,829,700              

10,907,082,400          

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2565
ปี 2566 เพมิ/ลด จาก ปี 2565
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5. มหาวิทยาลยับูรพา 13.4000      -            -             -             -             -                  -13.4000 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

13.4000          -               -                -                -                -                 -13.4000 -100.00

6. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั -              -            -             19.4800     -             19.4800         19.4800 100.00     

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ สรา้งความสมดุล
ทางเศรษฐกจิ

-                  -               -                19.4800        -                19.4800         19.4800 100.00     

7. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 918.3500     -            -             657.5340   -             657.5340        -260.8160 -28.40

โครงการ : โครงการพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก (EECi)

873.1500        -               -                629.6640       -                629.6640        -243.4860 -27.89

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะบคุลากรใหม้คุีณภาพรองรบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการและอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ในพนืท ีEEC

29.6000          -               -                20.6200        -                20.6200         -8.9800 -30.34

โครงการ : โครงการพฒันาสารสกดัและผลติภณัฑจ์าก
พชืสมนุไพร ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

11.1000          -               -                -                -                -                 -11.1000 -100.00

โครงการ : โครงการจดัการและเพมิมูลค่าเปลอืกทเุรยีน 

และมงัคุด โดยวธิสีกดัสารออกฤทธสิาํคญัสาํหรบัผลติภณัฑ์
ดา้นเครอืงสาํอาง/เวชสาํอาง และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร

4.5000           -               -                -                -                -                 -4.5000 -100.00

โครงการ : โครงการขยายผลเทคโนโลยแีพลตฟอรม์
การจดัการโคเนือเขตรอ้นชืนดว้ยปญัญาประดษิฐ์

-                  -               -                7.2500         -                7.2500           7.2500 100.00     

8. สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ 

(องคก์ารมหาชน)

19.5000      -            -             61.5000     -             61.5000         42.0000 215.38     

โครงการ : โครงการพฒันานิเวศอตุสาหกรรมการบนิและ
อวกาศเพอืการลงทนุบนพนืทรีะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

19.5000          -               -                -                -                -                 -19.5000 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารขอ้มูล
ดาวเทยีมวงโคจรระดบัตาํแหง่ชาต ิ(Low Satellite 

Application Management Platform) สาํหรบัเชือมโยง
อตุสาหกรรมและบรกิารใน EEC

-                  -               -                61.5000        -                61.5000         61.5000 100.00     

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -              2.6260     -             -             -             2.6260           2.6260 100.00     

1. กรมพฒันาทีดิน -              2.6260     -             -             -             2.6260           2.6260 100.00     

โครงการ : โครงการเพมิผลติภาพการเกษตร 
บนฐานทรพัยากรดนิในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

-                  2.6260        -                -                -                2.6260           2.6260 100.00     

กระทรวงคมนาคม 6,692.7316   -            4,857.4370 -             -             4,857.4370      -1,835.2946 -27.42

1. กรมทางหลวง 6,017.6625   -            4,116.5171 -             -             4,116.5171      -1,901.1454 -31.59

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก

6,017.6625      -               4,116.5171    -                -                4,116.5171      -1,901.1454 -31.59

2. กรมทางหลวงชนบท 675.0691     -            737.6021   -             -             737.6021        62.5330 9.26        

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพอืขบัเคลอืน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

675.0691        -               737.6021       -                -                737.6021        62.5330 9.26        

3. สาํนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร -              -            3.3178      -             -             3.3178           3.3178 100.00     

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ
(Intelligent Transport System : ITS) เพอืเพมิ
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการจราจรและการขนส่งในพนืที
กลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีและระยอง

-                  -               3.3178         -                -                3.3178           3.3178 100.00     

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม 6.7270        -            -             2.5270      -             2.5270           -4.2000 -62.43

1. สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

4.2000        -            -             -             -             -                  -4.2000 -100.00

โครงการ : โครงการจดัการสงิแวดลอ้มในพนืทเีขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออกอย่างยงัยนื

4.2000           -               -                -                -                -                 -4.2000 -100.00

2. องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 2.5270        -            -             2.5270      -             2.5270           -              -            

โครงการ : โครงการขบัเคลอืนสู่ Net Zero EEC 

เพอืสนบัสนุนการลงทนุทเีป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศ
2.5270           -               -                2.5270         -                2.5270           -              -            
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กระทรวงมหาดไทย 507.1252     -            613.2885   -             4.0000      617.2885        110.1633 21.72      

1. กรมการปกครอง 4.0000        -            -             -             4.0000      4.0000           -              -            

โครงการ : โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิาร
เพอืเสรมิความมนัคงในพนืท ีEEC

4.0000           -               -                -                4.0000         4.0000           -              -            

2. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 503.1252     -            613.2885   -             -             613.2885        110.1633 21.90      

โครงการ : โครงการพฒันาพนืทเีขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

503.1252        -               613.2885       -                -                613.2885        110.1633 21.90      

กระทรวงแรงงาน 43.1500      -            -             -             10.2534     10.2534         -32.8966 -76.24

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 43.1500      -            -             -             10.2534     10.2534         -32.8966 -76.24

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานชนัสูง
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

43.1500          -               -                -                10.2534        10.2534         -32.8966 -76.24

กระทรวงศึกษาธิการ 59.2900      -            64.2200     -             5.2200      69.4400         10.1500 17.12      

1. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 59.2900      -            64.2200     -             5.2200      69.4400         10.1500 17.12      

โครงการ : โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

59.2900          -               64.2200        -                5.2200         69.4400         10.1500 17.12      

กระทรวงสาธารณสขุ 342.6900     6.9869     244.7484   6.7099      -             258.4452        -84.2448 -24.58

1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 332.4979     -            244.7484   -             -             244.7484        -87.7495 -26.39

โครงการ : โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก
แบบบูรณาการ

332.4979        -               244.7484       -                -                244.7484        -87.7495 -26.39

2. กรมควบคมุโรค 4.1916        3.9125     -             -             -             3.9125           -0.2791 -6.66

โครงการ : โครงการพฒันาการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัโรค
และภยัสุขภาพในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

4.1916           3.9125        -                -                -                3.9125           -0.2791 -6.66

3. กรมอนามยั 3.1205        3.0744     -             -             -             3.0744           -0.0461 -1.48

โครงการ : โครงการยกระดบัการจดัการอนามยัสงิแวดลอ้ม
ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

3.1205           3.0744        -                -                -                3.0744           -0.0461 -1.48

4. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 2.8800        -            -             6.7099      -             6.7099           3.8299 132.98     

โครงการ : โครงการพฒันายกระดบัการใหบ้รกิารการแพทย์
ฉุกเฉินในพนืทนีาํร่องในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

2.8800           -               -                6.7099         -                6.7099           3.8299 132.98     

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

161.2580     -            -             2,114.3719 -             2,114.3719      1,953.1139 1,211.17   

1. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

161.2580     -            -             2,114.3719 -             2,114.3719      1,953.1139 1,211.17   

โครงการ : โครงการพฒันาและขบัเคลอืนเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

76.2580          -               -                2,098.3419    -                2,098.3419      2,022.0839 2,651.64   

โครงการ : โครงการจดัตงัศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติ
และพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายเพอืรองรบั
ความตอ้งการของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

85.0000          -               -                16.0300        -                16.0300         -68.9700 -81.14

รฐัวิสาหกจิ 1,342.9704   -            1,503.7160 -             -             1,503.7160      160.7456 11.97      

1. การประปานครหลวง 41.8650      -            41.8650     -             -             41.8650         -              -            

โครงการ : โครงการรอืยา้ยทอ่ประปาเดมิและวางทอ่ประปา
ใหม่ทดแทน เพอืรองรบังานก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงเชือม
สามสนามบนิ

41.8650          -               41.8650        -                -                41.8650         -              -            

2. การประปาสว่นภมิูภาค 789.6541     -            998.6802   -             -             998.6802        209.0261 26.47      

โครงการ : โครงการนาํประปาทใีหบ้รกิารแก่ประชาชน
ในส่วนเขตพนืทรีะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

789.6541        -               998.6802       -                -                998.6802        209.0261 26.47      

3. การรถไฟแห่งประเทศไทย 511.4513     -            463.1708   -             -             463.1708        -48.2805 -9.44

โครงการ : โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา -                  -               13.0873        -                -                13.0873         13.0873 100.00     

โครงการ : โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พนืที
ทา่เรอืจกุเสมด็

36.4513          -               25.7263        -                -                25.7263         -10.7250 -29.42

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบนิ 475.0000        -               424.3572       -                -                424.3572        -50.6428 -10.66
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งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน รวม จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2565
ปี 2566 เพมิ/ลด จาก ปี 2565

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 472.3580     -            -             124.8666   -             124.8666        -347.4914 -73.57

1. กรุงเทพมหานคร 398.8425     -            -             124.8666   -             124.8666        -273.9759 -68.69

โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบระบายนาํและระบบ
สญัญาณไฟจราจรทไีดร้บัผลกระทบจากโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชือมสามสนามบนิจากพญาไทถงึดอนเมอืง

398.8425        -               -                124.8666       -                124.8666        -273.9759 -68.69

2. เมืองพทัยา 73.5155      -            -             -             -             -                  -73.5155 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาพนืทรีะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก

73.5155          -               -                -                -                -                 -73.5155 -100.00
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7. เป้าหมายและตวัชีวดั แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทงัสิน 11,944.8111   11,086.9121       -857.8990 -7.18

เป้าหมายที 1 : เกดิการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน 

ในพนืทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก และพนืทีทีเกียวขอ้ง
11,944.8111   11,086.9121       -857.8990 -7.18

ตวัชีวดัท ี1 : มูลคา่การลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน 

ในพืนทเีขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุี ระยอง)
ไม่นอ้ยกว่า 500,000 ลา้นบาท
ตวัชีวดัท ี2 : อตัราการขยายตวัของ GDP ในพืนทอีอีซีี 

เพิมขึนรอ้ยละ 4
แนวทางการดําเนินงานที 1.1 : การพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน
ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจทิลั

9,529.1800     7,135.9945        -2,393.1855 -25.11

ตวัชีวดัท ี1 : ระบบคมนาคมขนสง่ (ถนน ราง นํา อากาศ) 

มีความพรอ้ม สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพเชือมโยง
พืนทเีศรษฐกจิอย่างไรร้อยตอ่ 4 ระบบ
  - ทางถนน ไม่นอ้ยกว่า 22 กโิลเมตร
  - ทางราง 1 ระบบ
  - ทางนํา 1 ระบบ
  - เพิมขีดความสามารถทา่อากาศยานสูม่หานครการบนิ 1 แหง่
ตวัชีวดัท ี2 : ระบบสาธารณูปโภคไดร้บัการพฒันา
ใหมี้ประสทิธิภาพเขา้ถงึทกุพืนท ี4 แหง่
1. กระทรวงกลาโหม 1,057.9055    594.9973          -462.9082 -43.76

1.1 กองทพัเรือ 1,057.9055    594.9973          -462.9082 -43.76

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค และระบบดจิทิลั
1,057.9055    594.9973          -462.9082 -43.76

กจิกรรม การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานระบบ
สาธารณูปโภค

1,057.9055    594.9973          -462.9082 -43.76

ตวัชีวดักจิกรรม : โครงสรา้งพนืฐาน
ดา้นการคมนาคม ระบบโลจสิตกิส ์และระบบดจิทิลั
ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไดร้บัการ

รอ้ยละ - 90 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : โครงสรา้งพนืฐาน
ดา้นการคมนาคม และระบบโลจสิตกิสใ์นพนืที
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไดร้บัการพฒันา

รายการ 7 - -             -              

2. กระทรวงคมนาคม 6,692.7316    4,857.4370        -1,835.2946 -27.42

2.1 กรมทางหลวง 6,017.6625    4,116.5171        -1,901.1454 -31.59

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาทางหลวงรองรบั
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

6,017.6625    4,116.5171        -1,901.1454 -31.59

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

6,017.6625    4,116.5171        -1,901.1454 -31.59

ตวัชีวดักจิกรรม : ระยะทางทก่ีอสรา้งแลว้เสร็จ กม. 110.993 6.742 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ก่อสรา้งสะพานแลว้เสร็จ แหง่ 2  - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทกีาํหนด

รอ้ยละ 100 100 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ระยะทางทดีาํเนินการก่อสรา้ง กม. 206.166 95.173 -             -              

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.2 กรมทางหลวงชนบท 675.0691      737.6021          62.5330 9.26         

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาทางหลวงชนบท
เพอืขบัเคลอืนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

675.0691      737.6021          62.5330 9.26         

กจิกรรม ก่อสรา้งเพอืสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

230.0691      600.6021          370.5330 161.05       

ตวัชีวดักจิกรรม : ระยะทางทดีาํเนินการก่อสรา้ง กม. 27.925 44.592 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทกีาํหนด

รอ้ยละ 100 100 -             -              

กจิกรรม จดักรรมสทิธทิดีนิเพอืสนบัสนุน
เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

445.0000      137.0000          -308.0000 -69.21

ตวัชีวดักจิกรรม : สายทางทไีดร้บัการจดั
กรรมสทิธทิดีนิ

สายทาง 1 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทกีาํหนด

รอ้ยละ 100 100 -             -              

2.3 สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร -               3.3178             3.3178 100.00       

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบการจราจรและ
ขนส่งอจัฉริยะ (Intelligent Transport System : 

ITS) เพอืเพมิประสทิธภิาพการบริหารจดัการจราจร
และการขนส่งในพนืทกีลุ่มจงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบรุี 
และระยอง

-               3.3178             3.3178 100.00       

กจิกรรม พฒันาระบบการจราจรและขนส่ง
อจัฉริยะ (Intelligent Transport System : 

ITS) เพอืเพมิประสทิธภิาพการบริหารจดัการ
จราจรและการขนส่งในพนืทกีลุุ่มจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ชลบรุี และระยอง

-               3.3178             3.3178 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : มรีะบบวเิคราะหป์ระมวลผลและ
แสดงผลขอ้มลู สาํหรบัการบริหารจดัการจราจร
และขนส่งในพนืทศึีกษานาํร่อง

แหง่ - 3 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : หน่วยงานในพนืทสีามารถนาํ
ระบบ ITS ไปเป็นตน้แบบในการบริหารจดัการ
ดา้นจราจรไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ (1 ระบบ)

รอ้ยละ - 100 -             -              

3. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

36.7300        54.9776            18.2476 49.68        

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

36.7300        54.9776            18.2476 49.68        

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและขบัเคลอืน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

36.7300        54.9776            18.2476 49.68        

กจิกรรม การผลกัดนัการลงทนุโครงสรา้งพนืฐาน
สาํคญั (EEC Project List)

36.7300        54.9776            18.2476 49.68        

ตวัชีวดักจิกรรม : การบริหารและกาํกบัตดิตาม
โครงการโครงสรา้งพนืฐานทสีาํคญั
(EEC Project List)

โครงการ 4 4 -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

4. รฐัวสิาหกจิ 1,342.9704    1,503.7160        160.7456 11.97        

4.1 การประปานครหลวง 41.8650        41.8650            -             -              

โครงการท ี1 : โครงการรือยา้ยทอ่ประปาเดมิ
และวางทอ่ประปาใหมท่ดแทน เพอืรองรบั
งานก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบนิ

41.8650        41.8650            -             -              

กจิกรรม วางทอ่ประปาใหมท่ดแทนทอ่เดมิ 41.8650        41.8650            -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : วางทอ่ประปาใหมท่ดแทน
ทอ่ประปาเดมิ

แหง่ 1 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชน้าํ รอ้ยละ 80 80 -             -              

4.2 การประปาส่วนภูมภิาค 789.6541      998.6802          209.0261 26.47        

โครงการท ี1 : โครงการนาํประปาทใีหบ้ริการ
แก่ประชาชนในส่วนเขตพนืทรีะเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก

789.6541      998.6802          209.0261 26.47        

กจิกรรม ค่าวางทอ่ขยายเขตจาํหน่ายนาํ
เพอืรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

11.0320        -                   -11.0320 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนแหง่ทไีดร้บัการวางทอ่
ขยายเขตจาํหน่ายนาํเพอืรองรบัเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

แหง่ 1 - -             -              

กจิกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและ
อาคารเพอืรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

77.3435        30.1449            -47.1986 -61.02

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนแหง่ทไีดร้บัการปรบัปรุง
ระบบประปาและอาคารเพอืรองรบัเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

แหง่ 1 1 -             -              

กจิกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพอืรองรบั
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

701.2786      968.5353          267.2567 38.11        

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนแหง่ทไีดร้บัการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงขยายเพอืรองรบัเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

แหง่ 2 3 -             -              

4.3 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 511.4513      463.1708          -48.2805 -9.44

โครงการท ี1 : โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา -               13.0873            13.0873 100.00       

กจิกรรม ก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา -               13.0873            13.0873 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ - 2.00 -             -              

โครงการท ี2 : โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟ
เขา้พนืททีา่เรือจกุเสมด็

36.4513        25.7263            -10.7250 -29.42

กจิกรรม ก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พนืที
ทา่เรือจกุเสมด็ การทา่เรือสตัหบี

36.4513        25.7263            -10.7250 -29.42

ตวัชีวดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 32.50 3.00 -             -              

โครงการท ี3 : โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือม 3 สนามบนิ

475.0000      424.3572          -50.6428 -10.66

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูง
เชือม 3 สนามบนิ

475.0000      424.3572          -50.6428 -10.66

ตวัชีวดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 4.00 17.00 -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 398.8425      124.8666          -273.9759 -68.69

5.1 กรุงเทพมหานคร 398.8425      124.8666          -273.9759 -68.69

โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุงระบบระบายนาํ
และระบบสญัญาณไฟจราจรทไีดร้บัผลกระทบจาก
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบนิจาก
พญาไทถงึดอนเมอืง

398.8425      124.8666          -273.9759 -68.69

กจิกรรม ก่อสรา้งระบบป้องกนันาํทว่มและระบบ
นาํเสยี

398.8425      124.8666          -273.9759 -68.69

ตวัชีวดักจิกรรม : กทม. สามารถก่อสรา้ง
ระบบป้องกนันาํทว่มและและระบบนาํเสยี
ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

แหง่ 6 2 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ระดบัความสาํเร็จของงาน กทม.

สามารถก่อสรา้งระบบป้องกนันาํทว่มและระบบนาํเสยี
รอ้ยละ 80 80 -             -              

แนวทางการดําเนินงานที 1.2 : การพฒันาบคุลากร 
การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวตักรรม

 1,269.4290     888.5254          -380.9036 -30.01

ตวัชีวดัท ี1 : ผลติและพฒันาบคุลากรมีคณุภาพรองรบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ / อตุสาหกรรมเป้าหมาย
ไม่นอ้ยกว่า 4,850 คน
ตวัชีวดัท ี2 : ผูท้ผ่ีานการฝึกอบรมภายใตห้ลกัสูตรระยะสนั
สามารถเขา้สูร่ะบบการจา้งงานรอ้ยละ 100
ตวัชีวดัท ี3 : พฒันานวตักรรมสูก่ารขยายผลเชิงพาณิชย์
อย่างนอ้ย 7 นวตักรรม
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 2.5990         -                   -2.5990 -100.00

1.1 สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(องคก์ารมหาชน)

2.5990         -                   -2.5990 -100.00

โครงการท ี1 : โครงการเพมิศกัยภาพผูป้ระกอบการ
และบคุลากรสรา้งสรรคร์องรบัการพฒันาเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

2.5990         -                   -2.5990 -100.00

กจิกรรม เพมิศกัยภาพผูป้ระกอบการและบคุคล
สรา้งสรรคร์องรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

2.5990         -                   -2.5990 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : ผูป้ระกอบการ นกัเรียน นกัศึกษา 
และนกัสรา้งสรรคผ์า่นการอบรมเชิงปฏบิตักิาร
กระบวนการคดิเชิงออกแบบ

ราย 100 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนนวตักรรมบรรจภุณัฑ์ ตน้แบบ 1 - -             -              

2. กระทรวงกลาโหม -               99.0000            99.0000 100.00       

2.1 กองทพัเรือ -               99.0000            99.0000 100.00       

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา 
การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม

-               99.0000            99.0000 100.00       

กจิกรรม การพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

-               99.0000            99.0000 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : ความสาํเร็จในการพฒันาบคุลากร
ใหม้คุีณภาพรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
และอตุสาหกรรมตามเป้าหมาย

รอ้ยละ - 100 -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

1,079.3900    693.8020          -385.5880 -35.72

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

2.5000         4.9000             2.4000 96.00        

โครงการท ี1 : โครงการเร่งรดัและขยายผลการจดั
หลกัสูตรพฒันาบคุลากรตามแนวทาง CWIE+EEC

Model Type A (CWIE+EEC Model Type A 

Master Class) ในสถาบนัอดุมศึกษา

2.5000         4.9000             2.4000 96.00        

กจิกรรม พฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการ
ของสถานประกอบการ

2.5000         4.9000             2.4000 96.00        

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนหลกัสูตรตามแนวทาง 
Demand Driven Education

หลกัสูตร - 15 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนหลกัสูตรตามแพลตฟอรม์
 CWIE และ EEC Model Type A

หลกัสูตร 7 - -             -              

3.2 กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ 99.0900        38.6180            -60.4720 -61.03

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบ
เพอืส่งเสริมอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่การบนิ
และหุ่นยนต์

7.4900         -                   -7.4900 -100.00

กจิกรรม  สรา้งมาตรฐานการทดสอบ
เพอืส่งเสริมอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่

การบนิ และหุ่นยนต์

7.4900         -                   -7.4900 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการทมีาใช ้
ประโยชนใ์นเขตนวตักรรม

ราย 4 - -               -              

โครงการท ี2 : โครงการสรา้งสนามทดสอบ
รถอตัโนมตั ิCAV Proving Ground

91.6000        -                   -91.6000 -100.00

กจิกรรม สรา้งสนามทดสอบ CAV Proving 

Ground

91.6000        -                   -91.6000 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการทไีดร้บั
บริการทดสอบทางดา้นระบบ CAV

ราย 2 - -               -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผลงานดา้นนวตักรรม
ยานยนตส์มยัใหมท่เีกดิขนึในพนืทเีขตนวตักรรม 

EECi

เรือง 2 - -               -              

โครงการท ี3 : โครงการสรา้งสนามทดสอบ
รถอตัโนมตั ิCAV Proving Ground ระยะท ี2

-               38.6180            38.6180       100.00       

กจิกรรม สรา้งสนามทดสอบ CAV Proving 

Ground ระยะท ี2

-               38.6180            38.6180       100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการทไีดร้บั
บริการทดสอบผลติภณัฑน์วตักรรมยานยนต์
เชือมต่อและขบัขอีตัโนมตั ิ(CAV)

ผูป้ระกอบการ - 2 -               -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผลงานนวตักรรมยานยนต์
สมยัใหมท่ไีดร้บัการทดสอบและรบัรองโดยสนาม
ทดสอบยานยนตเ์ชือมต่อและขบัขอีตัโนมตัิ

นวตักรรม - 2 -               -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 61.6500        -                   -61.6500 -100.00

โครงการท ี1 : โครงการจดัตงัศูนยเ์ครือขา่ย
ในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรม
เป้าหมายเพอืรองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรม
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

61.6500        -                   -61.6500 -100.00

กจิกรรม พฒันากาํลงัคนเพอืรองรบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในเขตพนืที
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

61.6500        -                   -61.6500 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนโครงการทใีหบ้ริการ โครงการ 1 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 5,000 - -             -              

3.4 มหาวทิยาลยับูรพา 13.4000        -                   -13.4000 -100.00

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา 
การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม

13.4000        -                   -13.4000 -100.00

กจิกรรม ดาํเนินการผลติและฝึกอบรม
นกัรงัสเีทคนิค

3.9000         -                   -3.9000 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผูร้บับริการ คน 30 - -             -              

กจิกรรม ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์
และเทคโลยเีครืองสาํอาง

9.5000         -                   -9.5000 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผูร้บับริการ คน 40 - -             -              

3.5 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาติ

902.7500      650.2840          -252.4660 -27.97

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi)

873.1500      629.6640          -243.4860 -27.89

กจิกรรม เมอืงนวตักรรมชวีภาพ (BIOPOLIS) 421.1500      492.8340          71.6840 17.02        

ตวัชีวดักจิกรรม : ผลติภณัฑจ์ากการแปรรูป
วตัถดุบิมนัสาํปะหลงัดว้ยเทคโนโลยไีบโอรีไฟเนอรี 
ระดบัก่อนนาํร่อง (Pre-pilot scale)

ผลติภณัฑ์ - 3 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ความกา้วหนา้ในการพฒันา
โรงงานตน้แบบไบโอรีไฟเนอรี

รอ้ยละ - 80.5 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ชุมชนในพนืทภีาคตะวนัออก
ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม่
และเกษตรอจัฉริยะ

ชุมชน 35 40 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ระบบการผลติขมนิชนั
ทใีหส้ารสาํคญัสูง

ระบบ 1 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ระบบตรวจวดัตน้พชืขนาดใหญ่ 

แบบไมท่าํลาย ทมีปีระสทิธิภาพสูง
ระบบ 1 - -             -              

กจิกรรม เมอืงนวตักรรมระบบอตัโนมตั ิหุ่นยนต์
 และระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ (ARIPOLIS)

452.0000      136.8300          -315.1700 -69.73

ตวัชีวดักจิกรรม : ถ่ายทอดและยกระดบัโรงงาน
ใหใ้ชเ้ทคโนโลย ีIIoT (Industrial Internet of 

Things) และความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์
กายภาพเพอืบริหารจดัการในโรงงาน

ราย - 150 -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชีวดักจิกรรม : สาธิตและนาํร่องการใชง้าน
แบตเตอรีทผีลติไดใ้นสถานีอดัประจ ุ
เพอืการทอ่งเทยีวของวสิาหกจิชุมชนทปีลอดภยั
และเป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม

แหง่ - 2 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : โรงงานตน้แบบวจิยัแบตเตอรี
วสัดุทางเลอืกทมีคีวามปลอดภยั มผีลผลติทสีามารถ
ใชง้านไดไ้มน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ - 70 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการทไีดร้บั
การยกระดบัศกัยภาพของกระบวนการผลติ
ดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีAutomation, 

Robotics, and Intelligent System: ARI

ราย 10 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : โรงงานตน้แบบแบตเตอรีสงักะสี
ไอออนทมีคีวามปลอดภยัเพอืความมนัคง

แหง่ 1 - -             -              

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาทกัษะบคุลากร
ใหม้คุีณภาพรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
และอตุสาหกรรมเป้าหมาย ในพนืท ีEEC

29.6000        20.6200            -8.9800 -30.34

กจิกรรม พฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลยี
ดจิทิลัแก่ครูและเยาวชนในพนืทเีขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

4.6000         5.4500             0.8500 18.48        

ตวัชีวดักจิกรรม : ครูและนกัเรียนไดร้บัการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

คน 1,200 1,000 -             -              

กจิกรรม พฒันาทกัษะดา้น Industrial Internet 

of Things (IIoT) แบบเขม้ขน้สาํหรบับคุลากร
ระดบัอาชวีศึกษา

9.5000         7.5000             -2.0000 -21.05

ตวัชีวดักจิกรรม : ครูและนกัเรียนในสถาบนั
อาชีวศึกษาผา่นการฝึกฝนทกัษะดา้น Internet of 

Things และ Industrial Internet of Things

แบบเขม้ขน้

คน 100 100 -             -              

กจิกรรม ส่งเสริมการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน
เพอืบม่เพาะเยาวชนใหก้บัโรงเรียนในพนืที
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

15.5000        7.6700             -7.8300 -50.52

ตวัชีวดักจิกรรม : ครูและนกัเรียนไดร้บัการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะดา้น STEAM Education

คน 800 700 -             -              

4. กระทรวงแรงงาน 43.1500        10.2534            -32.8966 -76.24

4.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 43.1500        10.2534            -32.8966 -76.24

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงาน
ชนัสูงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

43.1500        10.2534            -32.8966 -76.24

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพแรงงานชนัสูง
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

-               10.2534            10.2534 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนแรงงานและวทิยากร
ตน้แบบไดร้บัการพฒันาฝีมอืไดไ้มต่าํกว่าเป้าหมาย

คน - 3,000 -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม พฒันาทกัษะกาํลงัแรงงานเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

43.1500        -                   -43.1500 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : จดัหาครุภณัฑก์ารฝึกอบรม
พรอ้มปรบัปรุงอาคารฝึกอบรมใหก้บัสถาบนั
พฒันาบคุลากรสาขาเทคโนโลยกีารผลติอตัโนมตัิ
และหุน่ยนต ์(MARA)

ชุด/หอ้ง 8/4 - -             -              

5. กระทรวงศึกษาธกิาร 59.2900        69.4400            10.1500 17.12        

5.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 59.2900        69.4400            10.1500 17.12        

โครงการท ี1 : โครงการผลติและพฒันากาํลงัคน
สนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

59.2900        69.4400            10.1500 17.12        

กจิกรรม ผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

59.2900        69.4400            10.1500 17.12        

ตวัชีวดักจิกรรม : ผลติและพฒันากาํลงัคน
อาชีวศึกษารองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายในรูปแบบ 

EEC Model Type A ร่วมกบัภาคเอกชน

คน - 2,000 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : พฒันาสมรรถนะครู คน - 740 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : พฒันาสมรรถนะผูเ้รียน
อาชีวศึกษา

คน - 10,000 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา
มงีานทาํหรือประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษา

รอ้ยละ 80 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : รอ้ยละความพงึพอใจของ
สถานประกอบการทมีต่ีอสมรรถนะของผูส้าํเร็จ
การศึกษา

รอ้ยละ 85 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : นกัเรียน นกัศึกษา ครู
และบคุลากรทางการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออกไดร้บัการพฒันา

คน  5,000 - -             -              

6. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

85.0000        16.0300            -68.9700 -81.14

6.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

85.0000        16.0300            -68.9700 -81.14

โครงการท ี1 : โครงการจดัตงัศูนยเ์ครือขา่ย
ในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรม
เป้าหมายเพอืรองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรม
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

85.0000        16.0300            -68.9700 -81.14

กจิกรรม การพฒันาดา้นการศึกษาเพอืรองรบั
นวตักรรมและเทคโนโลยขีนัสูงในพนืที
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

85.0000        16.0300            -68.9700 -81.14

ตวัชีวดักจิกรรม : บคุลากรและนกัศึกษาทไีดร้บั
การพฒันาเพอืรองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ผา่นความร่วมมอืจากภาคเอกชนจาํนวนไมน่อ้ยกว่า

คน 5,660 1,000 -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที 1.3 : การพฒันาคณุภาพชีวิต 

สรา้งความสมดลุทางเศรษฐกจิ
1,084.8603     2,939.6762        1,854.8159 170.97       

ตวัชีวดัท ี1 : ทอ่งเทยีว
1.1 ผลกัดนัเอกชนร่วมสง่เสริมและพฒันาการทอ่งเทยีว 1 พืนที
1.2 ผูม้าเยือนในพืนท ีEEC ชาวไทยและชาวตา่งชาตเิพิมขึน 

รอ้ยละ 10
ตวัชีวดัท ี2 : สาธารณสขุ
2.1 ระบบสาธารณสขุในพืนท ีEEC ไดร้บัการพฒันา
อย่างตอ่เนือง จาํนวน 5 แหง่ 
2.2 พฒันาเครือข่ายระบบเฝ้าระวงัโรคอบุตัใิหม่ 

โรคจากการประกอบอาชีพและอนามยัสงิแวดลอ้ม 

พฒันา อสม. ตน้แบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ
ตวัชีวดัท ี3 : เมืองและสงิแวดลอ้ม 

3.1 พฒันาตน้แบบเมืองน่าอยู่อจัริยะ 2 แหง่ 
3.2 พืนทชีุมชนไดร้บัการพฒันารองรบัการขยายตวัของเมือง
อย่างนอ้ย 5 ชุมชน
ตวัชีวดัท ี4 : เกษตร          
4.1 ตน้แบบสนิคา้เกษตรมูลคา่สูง โดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่
อย่างนอ้ย 2 ผลติภณัฑ ์
4.2 รายไดเ้กษตรกรทเีขา้ร่วมโครงการ เฉลยีตอ่ครวัเรือน 

เพิมขึนรอ้ยละ 3

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 25.3154        27.2112            1.8958 7.49         

1.1 สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน)

25.3154        27.2112            1.8958 7.49         

โครงการท ี1 : โครงการบูรณาการส่งเสริม
การทอ่งเทยีวในพนืท ีEEC

25.3154        27.2112            1.8958 7.49         

กจิกรรม สนบัสนุนการจดังานงานเมกะอเีวนท์
และเทศกาลนานาชาต ิในพนืท ีEEC

8.8850         -                   -8.8850 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : งานเมกะอเีวนท/์เทศกาลนานาชาติ งาน 2 - -             -              

กจิกรรม สนบัสนุนส่งเสริมการประชมุสมัมนา
และเวทเีจรจาจบัคู่ทางการคา้นานาชาติ
อตุสาหกรรม NEW S-Curve ในพนืท ีEEC

8.1232         -                   -8.1232 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : ความพงึพอใจของผูท้เีขา้ร่วมงาน รอ้ยละ 80 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : แผนการสรา้งงาน EEC Fair รายงาน 1 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : งานประชุมสมัมนานานาชาติ
เพอืสรา้งการรบัรูแ้ละแสดงศกัยภาพความพรอ้ม
ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมรองรบัอตุสาหกรรม
แหง่อนาคต (NEW S-Curve)

งาน 2 - -             -              

กจิกรรม ดงึงานอตุสาหกรรมการบนิ Thailand 

International Airshow

-               8.3072             8.3072        100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : การจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์
เปิดตวัประเทศไทยและ EEC ในฐานะเป็นพนืที
จดังานแสดงสนิคา้การบนิ

ครงั - 2 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : บริษทัทเีกยีวขอ้งกบัอตุสาหกรรม
การบนิทวัโลกไดร้บัข่าวสาร

บริษทั - 2,000 -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ดงึงานอตุสาหกรรมการบนิและเตรียม
การจดังาน Soft Launch Thailand Air Show

 2023

8.3072         -                   -8.3072 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : การประชาสมัพนัธอ์ตุสาหกรรม
การบนิ

กจิกรรม 2 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ผูเ้กยีวขอ้งกบัอตุสาหกรรม
การบนิทวัโลกทไีดร้บัข่าวสาร

บริษทั 2,000 - -             -              

กจิกรรม ดงึงานระดบัโลกเขา้มาจดัในพนืท ีEEC 

(World Top Notch)

-               10.8540            10.8540 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : งานเมกะอเีวนท/์เทศกาลนานาชาติ
ทเีขา้มาจดัในพนืท ีEEC (World Top Notch)

งาน - 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : งานแสดงสนิคา้ระดบัโลก
ทเีขา้มาจดัในพนืท ีEEC (World Top Notch)

Lead งาน - 2 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : งานประชุมนานาชาตใินพนืท ี

EEC (World Top Notch)

งาน - 2 -             -              

กจิกรรม Cluster EEC Fair -               8.0500             8.0500 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : งานนิทรรศการแสดงสนิคา้ 
Cluster EEC Fair

งาน - 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ความพงึพอใจในการเขา้ร่วมงาน รอ้ยละ - 80 -             -              

2. กระทรวงกลาโหม 45.4940        22.7000            -22.7940 -50.10

2.1 กองทพัเรือ 45.4940        22.7000            -22.7940 -50.10

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ 

สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกจิ
45.4940        22.7000            -22.7940 -50.10

กจิกรรม การพฒันาคุณภาพชวีติ 

สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกจิ
45.4940        22.7000            -22.7940 -50.10

ตวัชีวดักจิกรรม : ศูนยบ์ริการทางการแพทย์
Medical Hub ของกองทพัเรือ และแหลง่ทอ่งเทยีว
ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไดร้บั
การพฒันา

รอ้ยละ - 90 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ศูนยบ์ริการทางการแพทย ์
Medical Hub ของกองทพัเรือ เพอืรองรบั
การเป็นมหานครการบนิอู่ตะเภา ในพนืทเีขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออกไดร้บัการพฒันา

แหง่ 1 - -             -              

3. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

86.3070        26.7300            -59.5770 -69.03

3.1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 70.7070        -                   -70.7070 -100.00

โครงการท ี1 : โครงการบูรณาการเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

70.7070        -                   -70.7070 -100.00

กจิกรรม พฒันาเขตพเิศษภาคตะวนัออก 70.7070        -                   -70.7070 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนโครงการทไีดร้บั
การสนบัสนุนงบประมาณ

โครงการ 1 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ความสาํเร็จของโครงการ
ทบีรรลผุลตามวตัถปุระสงค์

รอ้ยละ 100 - -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3.2 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั

-               19.4800            19.4800 100.00       

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ 

สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกจิ
-               19.4800            19.4800 100.00       

กจิกรรม การพฒันานวตักรรมการแปรรูปผลไม ้
เขตรอ้นในระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

-               19.4800            19.4800 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : ชุดโรงงานพรอ้มเครืองจกัร
เคลอืนทสีาํหรบักระบวนการแปรรูปผลไมแ้ละ
เศษเหลอืพรอ้มสงิสนบัสนุน (Utility) สามารถ
รองรบัขอ้กาํหนดตามหลกัมาตรฐาน GMP

ชุด - 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน
ชุดโรงงานพรอ้มเครืองจกัรเคลอืนทสีาํหรบั
กระบวนการแปรรูปผลไมแ้ละเศษเหลอื

รอ้ยละ - 80 -             -              

3.3 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาติ

15.6000        7.2500             -8.3500 -53.53

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสารสกดัและ
ผลติภณัฑจ์ากพชืสมนุไพร ในพนืทเีขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

11.1000        -                   -11.1000 -100.00

กจิกรรม พฒันาสารสกดัและผลติภณัฑ์
จากพชืสมนุไพร ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

11.1000        -                   -11.1000 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : ชุดตรวจวดัการปนเปือน
โลหะหนกัภาคสนาม สาํหรบัการขยายผลตรวจ
ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ชุด 1,000 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : กระบวนการผลติสารสกดัและ
พฒันาสูตรตาํรบัอย่างงา่ยสาํหรบัชุมชนผลติเอง
ทผีา่นการขนึทะเบยีนสาํหรบัชุมชน

กระบวนการ 3 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : กระบวนการแปรรูปผลติภณัฑ์
ทไีดม้าตรฐาน GMP เพอืถ่ายทอดใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

กระบวนการ 2 - -             -              

โครงการท ี2 : โครงการจดัการและเพมิมลูค่า
เปลอืกทเุรียนและมงัคุด โดยวธิสีกดัสารออกฤทธิ
สาํคญัสาํหรบัผลติภณัฑด์า้นเครืองสาํอาง/เวชสาํอาง 
และผลติภณัฑเ์สริมอาหาร

4.5000         -                   -4.5000 -100.00

กจิกรรม จดัการและเพมิมลูค่าเปลอืกทเุรียน 

และมงัคุด โดยวธิสีกดัสารออกฤทธิสาํคญั
สาํหรบัผลติภณัฑด์า้นเครืองสาํอาง/เวชสาํอาง
และผลติภณัฑเ์สริมอาหาร

4.5000         -                   -4.5000 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : เกษตรกรไดร้บัการถ่ายทอด
ความรูเ้รืองการสกดั และพฒันาสารสกดัทไีดจ้าก
เปลอืกทเุรียนและมงัคุด เพอืนาํไปประยุกตใ์ชก้บั
งานดา้นเวชสาํอางและผลติภณัฑเ์สริมอาหาร

ราย 200 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ผูป้ระกอบการไดร้บัการถ่ายทอด
ความรูเ้รืองการสกดัและพฒันาสารสกดัทไีดจ้าก
เปลอืกทเุรียนและมงัคุดทสีามารถต่อยอดธุรกจิได ้

ราย 5 - -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการท ี3 : โครงการขยายผลเทคโนโลยี
แพลตฟอรม์การจดัการโคเนือเขตรอ้นชืน
ดว้ยปญัญาประดษิฐ์

-               7.2500             7.2500 100.00       

กจิกรรม ขยายผลเทคโนโลยแีพลตฟอรม์
การจดัการโคเนือเขตรอ้นชืนดว้ยปญัญาประดษิฐ์

-               7.2500             7.2500 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : แพลตฟอรม์การจดัการโคเนือ
เขตรอ้นชืนดว้ยปญัญาประดษิฐ์

แพลตฟอรม์ - 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนเกษตรกรผูเ้ลยีงโคเนอื
ไดร้บัการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยี
เพอืการบริหารจดัการฟารม์

คน - 50 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ฟารม์โคเนือตน้แบบอจัฉริยะ
สามารถช่วยใหเ้กษตรกรผลติโคเนอืคุณภาพสูง
ไดต้ามความตอ้งการของตลาด ปลอดโรค
และลดตน้ทนุการผลติ

แหง่ - 1 -             -              

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -               2.6260             2.6260 100.00       

4.1 กรมพฒันาทดีนิ -               2.6260             2.6260 100.00       

โครงการท ี1 : โครงการเพมิผลติภาพการเกษตร 
บนฐานทรพัยากรดนิในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

-               2.6260             2.6260 100.00       

กจิกรรม จดัทาํระบบบริหารพฒันาการเกษตร
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

-               2.6260             2.6260 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : แปลงสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยี
พฒันาทดีนิในการเพมิผลติภาพของพชืเป้าหมาย 
EEC

แปลง - 65 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : การปรบัปรุงฐานขอ้มลู
ทรพัยากรดนิในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ไร่ - 1,500,000 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ระบบบริหารพฒันาการเกษตร
ทไีดร้บัการพฒันาสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันา
การเกษตรในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ - 80 -             -              

5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม        4.2000                -   -4.2000 -100.00

5.1 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม

       4.2000                -   -4.2000 -100.00

โครงการท ี1 : โครงการจดัการสงิแวดลอ้ม
ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกอยา่งยงัยนื

       4.2000                -   -4.2000 -100.00

กจิกรรม จดัการสงิแวดลอ้มในพนืที
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

       4.2000                -   -4.2000 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : จดัทาํ ระบบบริหารจดัการ
สงิแวดลอ้มในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ระบบ 1 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จในการจดัทาํ
ระบบบริหารจดัการสงิแวดลอ้มในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

รอ้ยละ 100 - -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

6. กระทรวงมหาดไทย 503.1252      613.2885          110.1633 21.90        

6.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 503.1252      613.2885          110.1633 21.90        

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาพนืทเีขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

503.1252      613.2885          110.1633 21.90        

กจิกรรม พฒันาพนืทใีนเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

503.1252      613.2885          110.1633 21.90        

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอยีดเพอืพฒันาในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

แหง่ 1 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนโครงสรา้งพนืฐานทไีดร้บั
การก่อสรา้งในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

แหง่ 10 14 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : โครงสรา้งพนืฐานทไีดร้บั
การก่อสรา้งมคุีณภาพและไดม้าตรฐาน
ตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 100 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : พนืทใีนเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออกไดร้บัการวางผงัไมน่อ้ยกว่า

ผงั 4 -

7. กระทรวงสาธารณสุข 342.6900      258.4452          -84.2448 -24.58

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 332.4979      244.7484          -87.7495 -26.39

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ

332.4979      244.7484          -87.7495 -26.39

กจิกรรม การพฒันาหน่วยงานดา้นสุขภาพ
เพอืสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

332.4979      244.7484          -87.7495 -26.39

ตวัชีวดักจิกรรม : ยกระดบัศูนยก์ารแพทยค์รบวงจร
ในพนืท ีEEC

แหง่ - 2 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : พฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นโรงพยาบาล
ศูนยเ์ฉพาะทางไดค้รบ

แหง่ - 3 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : มรีะบบเฝ้าระวงัโรค
จากการประกอบอาชีพและมลพษิสงิแวดลอ้ม

จงัหวดั - 3 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ศูนยก์ารแพทยค์รบวงจร 
(จงัหวดัละ 1 แหง่)

แหง่ 2 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : โรงพยาบาลไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพใหเ้ป็นโรงพยาบาลศูนยเ์ฉพาะทาง

แหง่ 3 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : พฒันาศูนยก์ารใหบ้ริการ
การแพทยฉุ์กเฉินตามมาตรฐานสากลอย่างนอ้ย

ศูนย์ 1 - -             -              

7.2 กรมควบคุมโรค 4.1916         3.9125             -0.2791 -6.66

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาการดาํเนินงาน
การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพในพนืทเีขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

4.1916         3.9125             -0.2791 -6.66

กจิกรรม พฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในพนืทเีขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

4.1916         3.9125             -0.2791 -6.66

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนระบบเฝ้าระวงัโรค
และภยัสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สงิแวดลอ้มรายบคุคล (EEC Personal Health 

Record) ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ระบบ 1 1 -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

7.3 กรมอนามยั 3.1205         3.0744             -0.0461 -1.48

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัการจดัการอนามยั
สงิแวดลอ้มในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

3.1205         3.0744             -0.0461 -1.48

กจิกรรม ส่งเสริมใหเ้กดิการบริหารจดัการ
สงิแวดลอ้มในพนืทเีขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

3.1205         3.0744             -0.0461 -1.48

ตวัชีวดักจิกรรม : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ
มกีารบริหารจดัการอนามยัสงิแวดลอ้ม

แหง่ 1 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : สถานประกอบกจิการ
ดา้นการบริการในพนืทเีป้าหมายมกีารจดัการ
สุขอนามยัและอนามยัสงิแวดลอ้มไดม้าตรฐาน
รองรบัเมอืงสุขภาพดี

รอ้ยละ - 80 -             -              

7.4 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ 2.8800         6.7099             3.8299 132.98       

โครงการท ี1 : โครงการพฒันายกระดบั
การใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินในพนืทนีาํร่อง
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

2.8800         6.7099             3.8299 132.98       

กจิกรรม ยกระดบัการปฏบิตักิารฉุกเฉินพนืที
เขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

2.8800         6.7099             3.8299 132.98       

ตวัชีวดักจิกรรม : มรีะบบปฏบิตักิารฉุกเฉิน
ทคีรบวงจรทงัทางบก ทางนาํ และทางอากาศ
ทไีดม้าตรฐาน คุณภาพ สนบัสนุนการพฒันา
ทางเศรษฐกจิและสงัคม

ระบบ - 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : เเผนพฒันายกระดบัการใหบ้ริการ
การเเพทยฉุ์กเฉินในพนืทนีาํร่องเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

เรือง 1 - -             -              

8. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

4.2132         1,988.6753        1,984.4621 47,101.07   

8.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

4.2132         1,988.6753        1,984.4621 47,101.07   

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและขบัเคลอืน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

4.2132         1,988.6753        1,984.4621 47,101.07   

กจิกรรม การพฒันาเมอืงอจัฉริยะ 
สงิแวดลอ้มเมอืง และสาธารณสุข

4.2132         1,988.6753        1,984.4621 47,101.07   

ตวัชีวดักจิกรรม : ตน้แบบการพฒันาพนืที
เมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ

แหง่ - 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนโครงการตน้แบบ
เพอืพฒันาพนืทแีละชุมชนโดยการร่วมลงทนุ
กบัภาคเอกชน

โครงการ 2 - -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

9. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ       73.5155                -   -73.5155 -100.00

9.1 เมอืงพทัยา       73.5155                -   -73.5155 -100.00

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาพนืทรีะเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

      73.5155                -   -73.5155 -100.00

กจิกรรม การพฒันาแหลง่ทอ่งเทยีว       73.5155                -   -73.5155 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : อตัราการขยายตวัของรายได ้
จากการทอ่งเทยีวของเมอืงพทัยาเฉลยี
รอ้ยละ 10 ภายในปี 2565

รอ้ยละ 10 - -             -              

แนวทางการดําเนินงานที 1.4 : การพฒันาประชาสมัพนัธ์
และสง่เสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

61.3418        122.7160          61.3742 100.05       

ตวัชีวดัท ี1 : มูลคา่คาํขอรบัการสง่เสริมการลงทนุ
ในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายไม่นอ้ยกว่า 150,000 ลา้นบาท
ตวัชีวดัท ี2 : การรบัรูข้องประชาชนในพืนททีมีีตอ่การพฒันา
พืนทเีขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกรอ้ยละ 80
ตวัชีวดัท ี3 : มีการขออนุมตั ิอนุญาตผ่านระบบออนไลน์
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของจาํนวนการขออนุมตั ิอนุญาตทงัหมด
ตวัชีวดัท ี4 : เกดิมูลคา่การลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรม BCG 

ไม่นอ้ยกว่า 10,000 ลา้นบาท
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

19.5000        61.5000            42.0000 215.38       

1.1 สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

19.5000        61.5000            42.0000 215.38       

โครงการท ี1 : โครงการพฒันานิเวศอตุสาหกรรม
การบนิและอวกาศเพอืการลงทนุบนพนืที
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

19.5000        -                   -19.5000 -100.00

กจิกรรม การพฒันานิเวศอตุสาหกรรมการบนิ
และอวกาศเพอืการลงทนุบนพนืที
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

19.5000        -                   -19.5000 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : มลูค่าการลงทนุในอตุสาหกรรม
การบนิและอวกาศหรือทเีกยีวขอ้ง

ลา้นบาท 40 - -             -              

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์บริการ 
ขอ้มลูดาวเทยีมวงโคจรระดบัตาํแหง่ชาต ิ(Low 

Satellite Application Management Platform)

สาํหรบัเชือมโยงอตุสาหกรรมและบริการใน EEC

-               61.5000            61.5000 100.00       

กจิกรรม การพฒันาแพลตฟอรม์บริการขอ้มลู
ดาวเทยีมวงโคจรระดบัตาํแหง่ชาต ิ(Low Orbit 

Satellite Application Management 

Platform) สาํหรบัเชือมโยงอตุสาหกรรม
และบริการใน EEC

-               61.5000            61.5000 100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : มกีารพฒันานวตักรรมบน
แพลตฟอรม์บริการขอ้มลูดาวเทยีมวงโคจรระดบัตาํ 
โดยผูป้ระกอบการและนกัพฒันานวตักรรมจาํนวน

นวตักรรม - 10 -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชีวดักจิกรรม : แพลตฟอรม์บริการขอ้มลู
ดาวเทยีมวงโคจรตาํ (Low Orbit Satellite 

Application Management Platform)

ระบบ - 1 -             -              

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 2.5270         2.5270             -             -              

2.1 องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน)

2.5270         2.5270             -             -              

โครงการท ี1 : โครงการขบัเคลอืนสู่ Net Zero 

EEC เพอืสนบัสนุนการลงทนุทเีป็นมติร
ต่อสภาพภมูอิากาศ

2.5270         2.5270             -             -              

กจิกรรม ส่งเสริมการลดกา๊ซเรือนกระจก
ในระดบัพนืทเีพอืมุง่สู่ Net Zero EEC

-               2.5270             2.5270        100.00       

ตวัชีวดักจิกรรม : ระเบยีบวธิีการลดกา๊ซ
เรือนกระจกภาคสมคัรใจทเีหมาะสมกบัพนืท ีEEC

วธิี - 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ปริมาณการซอืขายคารบ์อน
เครดติซงึมาจากโครงการลดกา๊ซเรือนกระจกทใีช ้
มาตรฐานของประเทศไทยเพอืมาชดเชย

ตนั
คารบ์อน
ไดออกไซด์
เทยีบเทา่

- 100,000 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : แผนการขบัเคลอืนใหพ้นืท ีEEC 

มกีารปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์
(Net Zero Emissions)

ฉบบั - 1 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนโรงงานอตุสาหกรรม
ในเขต EEC ทมีกีารปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกสูง 
เขา้ร่วมทดสอบระบบซอืขายสทิธิในการปลอ่ย
กา๊ซเรือนกระจก (ETS)

แหง่ - 10 -             -              

กจิกรรม นาํร่องซอืขายกา๊ซเรือนกระจก
ในเขตพนืทโีครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก เพอืสนบัสนุนการลงทนุ
ในเศรษฐกจิคารบ์อนตาํ

       2.5270 -                   -2.5270 -100.00

ตวัชีวดักจิกรรม : โรงงานอตุสาหกรรม
ในเขตพนืทโีครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออกเขา้ร่วมเป็นโรงงานนาํร่องอย่างนอ้ย

แหง่ 10 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ปริมาณการซอืขายคารบ์อน
เครดติซงึมาจากโครงการลดกา๊ซเรือนกระจก
ภาคสมคัรใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)

อย่างนอ้ย

ตนั
คารบ์อน
ไดออกไซด์
เทยีบเทา่

100,000 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : มลูค่าการลงทนุเทคโนโลยี
คารบ์อนตาํในการพฒันาโครงการ
ลดกา๊ซเรือนกระจกของโรงงานนาํร่องซอืขาย
กา๊ซเรือนกระจกทไีดม้กีารคาดการณ์ไวอ้ย่างนอ้ย

ลา้นบาท 10 - -             -              
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนับ

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3. กระทรวงมหาดไทย 4.0000         4.0000             -             -              

3.1 กรมการปกครอง 4.0000         4.0000             -             -              

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพ
งานบริการเพอืเสริมความมนัคงในพนืท ีEEC

4.0000         4.0000             -             -              

กจิกรรม อาํนวยการสนบัสนุนการพฒันา
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

4.0000         4.0000             -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : การรบัรูข้องประชาชนในพนืที
ทมีต่ีอการพฒันาพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

รอ้ยละ 80 80 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : รอ้ยละกลุม่เป้าหมายมคีวามเขา้ใจ
ต่อนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเพมิขนึ 

หลงัเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

รอ้ยละ - 80 -             -              

4. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

35.3148        54.6890            19.3742 54.86        

4.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

35.3148        54.6890            19.3742 54.86        

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและขบัเคลอืน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

35.3148        54.6890            19.3742 54.86        

กจิกรรม การสรา้งการมส่ีวนร่วม
และประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ขอ้มลู

7.5000         11.0924            3.5924 47.90        

ตวัชีวดักจิกรรม : ประชาชนในพนืท ีEEC มคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกยีวกบัการพฒันาพนืท ีEEC อย่างนอ้ย

รอ้ยละ 70 80 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการพฒันา
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

คน 1,500 - -             -              

กจิกรรม การผลกัดนัการลงทนุอตุสาหกรรม
เป้าหมาย

27.8148        43.5966            15.7818 56.74        

ตวัชีวดักจิกรรม : การขออนุมตั ิอนุญาตผา่นระบบ
ออนไลนข์องจาํนวนการขออนุมตั ิอนุญาตทงัหมด 

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ - 50 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : มลูค่าคาํขอรบัการส่งเสริม
การลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไมน่อ้ยกว่า

ลา้นบาท 100,000 150,000 -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : มาตรการและแผนปฏบิตักิาร
ในการผลกัดนัและสนบัสนุนการลงทนุ
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

เรือง 1 - -             -              

ตวัชีวดักจิกรรม : ศูนยบ์ริการเบด็เสร็จครบวงจร
ไดร้บัการพฒันา

ระบบ 1 - -             -              
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

           594,997,300 บาท
1. งบลงทนุ            594,997,300 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง            594,997,300 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง            594,997,300 บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง            594,997,300 บาท
(1) ปรบัปรุงอาคารสงิก่อสรา้งและสงิอาํนวยความสะดวก
    ของกองพนัต่อสูอ้ากาศยานท ี11 กรมต่อสูอ้ากาศยานท ี1 หน่วยบญัชาการ
    ต่อสูอ้ากาศยานและรกัษาฝงัจากผลกระทบของการพฒันาสนามบนิอู่ตะเภา
    ตาํบลสาํนกัทอ้น อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 งาน             43,676,400 บาท
(2) โครงการก่อสรา้งทางวงิ และทางขบัท ี2             64,875,900 บาท

(2.1) จา้งทปีรึกษาบริหารโครงการก่อสรา้งทางวงิและทางขบัท ี2             64,875,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ            249,995,500  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ             55,624,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             39,374,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             48,871,900  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             64,875,900  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              41,249,300  บาท

กระทรวงกลาโหม
กองทพัเรือ
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทลั

ตวัชีวดัที 2 : ระบบสาธารณูปโภคไดร้บัการพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพเขา้ถึงทกุพืนที 4 แห่ง

เป้าหมายที 1 : เกิดการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
และพืนทีทเีกยีวขอ้ง
ตวัชีวดัที 1 : มูลค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบรุี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 500,000 ลา้นบาท
ตวัชีวดัที 2 : อตัราการขยายตวัของ GDP ในพืนทีออีซีี เพิมขึนรอ้ยละ 4

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1 : การพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทลั
ตวัชีวดัที 1 : ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง นํา อากาศ) มีความพรอ้ม สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพเชือมโยงพืนทีเศรษฐกิจอย่างไรร้อยต่อ 4 ระบบ 

   - ทางถนน ไม่น้อยกว่า 22 กิโลเมตร
   - ทางราง 1 ระบบ
   - ทางนํา 1 ระบบ
   - เพิมขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน 1 แห่ง
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(3) โครงการพฒันาท่าเรือพาณิชยส์ตัหบี            123,445,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสรา้งท่าเทยีบเรือเชือมต่อท่าหมายเลข 4 - 5 
      ท่าเรือจกุเสมด็กบัท่าเทยีบเรืออู่ราชนาวมีหดิลอดุลยเดช 
      กรมอู่ทหารเรือ ตาํบลแสมสาร อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 1 งาน            123,445,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            238,925,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             47,785,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            123,445,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              67,695,000  บาท

(4) โครงการปรบัปรุงทตีงัหน่วยเพอืสนบัสนุนการพฒันาสนามบนิอู่ตะเภา 
    และเมอืงการบนิภาคตะวนัออก            363,000,000 บาท

(4.1) จา้งก่อสรา้งสงิปลูกสรา้งและสงิอาํนวยความสะดวกของ พนั.ปตอ.
      กรม ป.พล.นย. ตาํบลสาํนกัทอ้น อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 งาน            363,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ          1,815,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            363,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             726,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             726,000,000  บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบียงเศรษฐกิจภาคะวนัออก 4,116,517,100         บาท
1. งบลงทนุ 4,116,517,100         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง 4,116,517,100         บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง 4,116,517,100         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,084,777,100         บาท
(1) ทางลอดทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 3 กบัทางหลวงหมายเลข 331 
    และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบา้น กม.10) จ.ชลบรุี จ.ระยอง 1 แห่ง 165,744,900           บาท
วงเงนิทงัสนิ            894,348,400 บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ            231,382,300 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            126,699,600 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            325,101,900 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            165,744,900 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              45,419,700 บาท

(2) สาย อ.บา้นฉาง - ระยอง จ.ระยอง 700,814,200           บาท
(2.1) สาย อ.บา้นฉาง - ระยอง ตอน 1 จ.ระยอง 15.750 กม. 338,555,700           บาท
วงเงนิทงัสนิ          1,124,468,000 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            172,500,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            105,416,800 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            179,440,400 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            338,555,700 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             328,555,100 บาท
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(2.2) สาย อ.บา้นฉาง - ระยอง ตอน 2 จ.ระยอง 7.740 กม. 362,258,500           บาท
วงเงนิทงัสนิ            697,500,000 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            105,000,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             64,166,800 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            164,958,200 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            362,258,500 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                1,116,500 บาท

(3) สาย อ.พทัยา - อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 1,051,691,500         บาท
(3.1) สาย อ.พทัยา - อ.สตัหบี ตอน 1 จ.ชลบรุี 7.300 กม. 230,040,700           บาท
วงเงนิทงัสนิ            879,569,700 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            135,000,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             90,000,000 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            395,773,900 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            230,040,700 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              28,755,100 บาท

(3.2) สาย อ.พทัยา - อ.สตัหบี ตอน 2 จ.ชลบรุี 8.200 กม. 224,672,000           บาท
วงเงนิทงัสนิ            928,689,700 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            142,500,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             95,000,000 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            438,301,500 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            224,672,000 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              28,216,200 บาท

(3.3) สาย อ.พทัยา - อ.สตัหบี ตอน 3 จ.ชลบรุี 6.742 กม. 596,978,800           บาท
วงเงนิทงัสนิ          1,137,101,500 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            172,500,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            125,781,400 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            241,841,300 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            596,978,800 บาท

(4) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 702,534,200           บาท
(4.1) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม 

      ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 4.000 กม. 118,187,400           บาท
วงเงนิทงัสนิ            634,789,200 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             99,000,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            101,640,000 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            304,651,600 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            118,187,400 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              11,310,200 บาท
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(4.2) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม 

      ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 5.400 กม. 395,853,000           บาท
วงเงนิทงัสนิ            797,105,000 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            123,000,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             75,166,600 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            128,424,700 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            395,853,000 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              74,660,700 บาท

(4.3) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม 

      ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา 3.400 กม. 188,493,800           บาท
วงเงนิทงัสนิ            665,273,700 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            108,000,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             75,273,000 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            122,147,700 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            188,493,800 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             171,359,200 บาท

(5) สายทางเลยีงเมอืงฉะเชิงเทราดา้นใต ้จ.ฉะเชิงเทรา 4.995 กม. 342,951,000           บาท
วงเงนิทงัสนิ          1,037,500,500 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            180,000,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            109,999,800 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            159,583,300 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            342,951,000 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             244,966,400 บาท

(6) ปรบัปรุงทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ จ.ชลบรุี จ.ระยอง 1 แห่ง 307,547,100           บาท
วงเงนิทงัสนิ            591,900,000 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             90,000,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             72,000,000 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             94,410,700 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            307,547,100 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              27,942,200 บาท

(7) สาย ต.บางบตุร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง จ.ระยอง 25.760 กม. 344,374,000           บาท
วงเงนิทงัสนิ          1,049,016,800 บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            168,000,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            122,500,000 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            219,091,000 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            344,374,000 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             195,051,800 บาท
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(8) สายทางเลยีงเมอืงฉะเชิงเทราดา้นเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 5.886 กม. 238,417,400           บาท
วงเงนิทงัสนิ          1,149,000,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            230,000,000 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            137,999,800 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            238,417,400 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             542,582,800 บาท

(9) สายทางเลยีงเมอืงฉะเชิงเทราดา้นใต ้(สะพานขา้มแม่นาํบางปะกง)  จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 230,702,800           บาท
วงเงนิทงัสนิ            978,700,000 บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            196,000,000 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             89,833,400 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            230,702,800 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             462,163,800 บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 31,740,000             บาท
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 31,740,000             บาท

           737,602,100 บาท
1. งบลงทนุ            737,602,100 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง            737,602,100 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง            737,602,100 บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิ            137,000,000 บาท
กิจกรรมจดักรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)            137,000,000 บาท

(1) ค่าทดีนิทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท
    รวม 2 รายการ (รวม 416 หน่วย)            137,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน               3,520,000 บาท
กิจกรรมก่อสรา้งเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)               3,520,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)               3,520,000 บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน            586,612,200 บาท
กิจกรรมก่อสรา้งเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)            586,612,200 บาท

(1) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 16.460 กม.            186,627,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ            540,000,000  บาท
ปี 2561 - 2563 ตงังบประมาณ            148,213,800  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             52,159,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            153,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            186,627,200  บาท

กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือขบัเคลือนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)
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(2) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 11.465 กม.            113,985,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            447,000,000  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ             96,702,200  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            126,650,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             43,325,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            113,985,000  บาท*

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              66,337,800  บาท
* (ชดเชยงบประมาณทพีบัไป เป็นจาํนวน 15,677,800 บาท)

(3) ถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บา้นบงึ
    จ.ชลบรุี  12.242 กม.            176,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            880,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            176,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             352,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             352,000,000  บาท

(4) ถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 - ทล.314 อ.บางปะกง,เมอืง 
    จ.ฉะเชิงเทรา ตอนท ี1 4.425 กม.            110,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            550,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            110,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             220,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             220,000,000  บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบริษทัทปีรึกษา             10,469,900 บาท
กิจกรรมก่อสรา้งเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)             10,469,900 บาท

(1) ค่าจา้งทปีรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 -
    ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง               5,216,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ             23,042,200  บาท
ปี 2561 - 2563 ตงังบประมาณ             11,494,500  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                 890,200  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               5,441,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               5,216,500  บาท

(2) ค่าจา้งทปีรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 -
    ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง               2,228,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ             19,662,500  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ               6,847,500  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ               3,342,600  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               6,128,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               2,228,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                1,115,900  บาท
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(3) ค่าจา้งควบคุมงานโครงการก่อสรา้งถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 -
    ทล.314 อ.บางปะกง, เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา ตอนท ี1               3,025,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             15,125,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               3,025,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                6,050,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                6,050,000  บาท

              3,317,800 บาท
1. งบลงทนุ               3,317,800 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง               3,317,800 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง               3,317,800 บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบริษทัทปีรึกษา               3,317,800 บาท
(1) การพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอจัฉริยะ (Intelligent Transport 

    System : ITS) เพอืเพมิประสทิธิภาพการบริหารจดัการจราจรและ
    การขนส่งในพนืทกีลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรุี และระยอง  
    กรุงเทพมหานคร               3,317,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ             16,588,600  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               3,317,800  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              13,270,800  บาท

            54,977,600 บาท
1. งบเงินอดุหนุน             54,977,600 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป             54,977,600 บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง             31,847,000 บาท

(1)  เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการเจรจาเกียวกบัการชดเชยเยยีวยา 
     และจดัทาํร่างสญัญาซอื-ขายทดีนิ หรือขอ้ตกลงการปรบัปรุงอาคาร
     สงิปลูกสรา้งแก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบเสน้เสยีง โครงการก่อสรา้งทางวงิ
     และทางขบัท ี2  ตาํบลสาํนกัทอ้น อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง             14,530,500 บาท
(2)  เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผนผงัการใชป้ระโยชนท์ดีนิ
     บริเวณพนืทรีอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพเิศษ โครงการรถไฟ
     ความเร็วสูงเชือมสามสนามบนิ ตาํบลสุรศกัด ิอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี             17,316,500 บาท

2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการโครงสรา้งพนืฐานทสีาํคญั
   ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก             23,130,600 บาท

สาํนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการ : โครงการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอจัฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) 

             เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการจราจรและการขนส่งในพืนทีกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
             ชลบรุี และระยอง

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
โครงการ : โครงการพฒันาและขบัเคลือนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
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            41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ             13,955,000  บาท
1. งบลงทนุ             41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ             13,955,000  บาท
1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง             41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ             13,955,000  บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง             41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ             13,955,000  บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ             41,865,000 บาท
เงนินอกงบประมาณ             13,955,000  บาท
(1) วางท่อประปาใหม่ทดแทนเพอืรองรบังานก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูง 
    (เชือมสามสนามบนิ) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง             41,865,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            279,100,000  บาท
เงนินอกงบประมาณ             69,775,000  บาท
เงนิงบประมาณ            209,325,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             41,865,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             41,865,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             41,865,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              83,730,000  บาท

           998,680,200 บาท
1. งบลงทนุ            998,680,200 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง            998,680,200 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง            998,680,200 บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง            998,680,200 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบรุ-ีพนสันิคม-(พานทอง) -
    (ท่าบญุม)ี ระยะท ี1 อาํเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง            655,314,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ          2,868,224,300  บาท
เงนินอกงบประมาณ            717,056,100  บาท
เงนิงบประมาณ          2,151,168,200  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ            688,373,800  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            487,598,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            319,881,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            655,314,900  บาท

รฐัวิสาหกิจ
การประปานครหลวง
โครงการ : โครงการรือยา้ยท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน 

             เพือรองรบังานก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน

การประปาส่วนภูมิภาค
โครงการ : โครงการนําประปาทีใหบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก
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(2) ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย กปภ.สาขาบา้นฉาง (รองรบั EEC) 

    อาํเภอบา้นฉาง-เมอืงระยอง-นิคมพฒันา-ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง             97,691,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ          1,500,000,000  บาท
เงนินอกงบประมาณ            375,000,000  บาท
เงนิงบประมาณ          1,125,000,000  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ            362,028,800  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            283,882,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            381,397,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             97,691,300  บาท

(3) ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคลา้-(แปลงยาว)-
    (คลองนา)-(เทพราช) (รองรบั EEC) อาํเภอพนมสารคาม-บางคลา้-
    แปลงยาว-เมอืงฉะเชิงเทรา-บา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 แห่ง            215,529,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ          1,352,336,500  บาท
เงนินอกงบประมาณ            338,084,200  บาท
เงนิงบประมาณ          1,014,252,300  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ            403,587,800  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            395,135,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                         -  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            215,529,100  บาท

(4) โครงการก่อสรา้งสถานีสูบนาํและวางท่อนาํดบิจากคลองหว้ยยายรา้-
    อ่างเก็บนาํหว้ยชากนอก ตาํบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมงุ 
    จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง             30,144,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ            198,317,800  บาท
เงนินอกงบประมาณ             49,579,400  บาท
เงนิงบประมาณ            148,738,400  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             41,250,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             77,343,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             30,144,900  บาท
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            13,087,300 บาท
1. งบลงทนุ             13,087,300 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง             13,087,300 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง             13,087,300 บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง             13,087,300 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา จงัหวดัชลบรุี             13,087,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ             75,165,500  บาท
ปี 2561 - 2563 ตงังบประมาณ             62,078,200  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                         -  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                         -  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             13,087,300  บาท*

*(ชดเชยงบประมาณทพีบัไป)

            25,726,300 บาท
1. งบลงทนุ             25,726,300 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง             25,726,300 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง             25,726,300 บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง             25,726,300 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้ในพนืทที่าเรือจกุเสมด็ จงัหวดัชลบรุี             25,726,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ            230,285,400  บาท
ปี 2561 - 2563 ตงังบประมาณ             74,842,700  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             93,265,100  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             36,451,300  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             25,726,300  บาท*

*(ชดเชยงบประมาณทพีบัไป)

           424,357,200 บาท
1. งบลงทนุ            424,357,200 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง            424,357,200 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง            424,357,200 บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง            424,357,200 บาท
(1) ค่าเวนคืนทดีนิและรือยา้ยสงิปลูกสรา้ง จงัหวดัชลบรุี            424,357,200 บาท

การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอูต่ะเภา

โครงการ : โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พืนทีท่าเรือจุกเสม็ด

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน
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           124,866,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ             52,573,300  บาท
1. งบเงินอดุหนุน            124,866,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ             52,573,300  บาท
1.1 เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ            124,866,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ             52,573,300  บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง            124,866,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ             52,573,300  บาท
(1) โครงการปรบัปรุงระบบรวบรวมนาํเสยีโรงควบคุมคุณภาพนาํดนิแดง
    ทไีดร้บัผลกระทบจากโครงการรถไฟเชือมสามสนามบนิ 1 แห่ง             85,700,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            680,000,000  บาท
เงนินอกงบประมาณ            204,000,000  บาท
เงนิงบประมาณ            476,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                         -  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             69,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             85,700,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             321,300,000  บาท

(2) โครงการก่อสรา้งท่อขนส่งนาํใตถ้นนพระรามท ี6 จากคลองสามเสน
    ลงสู่อุโมงคใ์ตค้ลองบางซอื 1 แห่ง             36,202,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ            968,000,000  บาท
เงนินอกงบประมาณ            290,400,000  บาท
เงนิงบประมาณ            677,600,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ            135,800,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             99,037,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             36,202,500  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             406,560,000  บาท

(3) โครงการจา้งทปีรึกษาควบคุมการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งท่อขนส่งนาํ
    ใตถ้นนพระรามท ี6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงคใ์ตค้ลองบางซอื 1 รายการ               2,964,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ             19,170,000  บาท
เงนินอกงบประมาณ               1,917,000  บาท
เงนิงบประมาณ             17,253,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ               3,600,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               2,925,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               2,964,100  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                7,763,900  บาท

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
กรุงเทพมหานคร
โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบระบายนําและระบบสญัญาณไฟจราจรทีไดร้บัผลกระทบ
             จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง
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แนวทางการดําเนินงานท ี1.2 : การพฒันาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวตักรรม
ตวัชีวดัที 1 : ผลิตและพฒันาบคุลากรมีคุณภาพรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ / อตุสาหกรรม
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 4,850 คน
ตวัชีวดัที 2 : ผูท้ีผ่านการฝึกอบรมภายใตห้ลกัสูตรระยะสนัสามารถเขา้สู่ระบบการจา้งงานรอ้ยละ 100
ตวัชีวดัที 3 : พฒันานวตักรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิชย  ์อย่างน้อย 7 นวตักรรม 

            99,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอนื             99,000,000 บาท

1)  โครงการจดัตงัศูนยว์จิยัเกียวกบัอุตสาหกรรมทางทหารพนืท ี  

    Defense-related industry research zone             99,000,000 บาท
1.1) วจิยัเครืองบนิทะเล พรอ้มฝึกหดันกับนิเครืองบนิทะเล
     และระบบวทิยุคมนาคมภาคพนืกบัอากาศยาน             33,000,000 บาท
1.2) จดัตงัหน่วยความเป็นเลศิดา้นใบจกัร             60,500,000 บาท
1.3) ปรบัปรุงสาํนกังานชวัคราว โรงซ่อมเครืองบนิ 104 กองการบนิทหารเรือ               5,500,000 บาท

              4,900,000 บาท
1. งบเงินอดุหนุน               4,900,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป               4,900,000 บาท
1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเร่งรดัและขยายผลการจดัหลกัสูตรพฒันา
   บคุลากรตามแนวทางการจดัสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
   กบัการทาํงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

   และ EEC Model Type A Master Class ในสถาบนัอุดมศึกษา               4,900,000 บาท

            38,618,000 บาท
1. งบดําเนินงาน                 540,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ                 540,000 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน                 540,000 บาท

2. งบลงทนุ             38,078,000 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง             38,078,000 บาท

2.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง             38,078,000 บาท
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน               5,812,600 บาท

(1) ค่าควบคุมงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)               5,812,600 บาท

กระทรวงกลาโหม
กองทพัเรือ
โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวตักรรม

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

โครงการ : โครงการเร่งรดัและขยายผลการจดัหลกัสูตรพฒันาบคุลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A 

             (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบนัอดุมศึกษา

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ
โครงการ : โครงการสรา้งสนามทดสอบรถอตัโนมตัิ CAV Proving Ground ระยะที 2
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2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ             32,265,400 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งสนามทดสอบรถอตัโนมตั ิระยะท ี2  ตาํบลป่ายุบใน 

    อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง  1 สนาม             32,265,400 บาท

           629,664,000 บาท
1. งบเงินอดุหนุน            629,664,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป            179,260,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑไ์บโอรีไฟเนอรีมูลค่าสูงจากวตัถดุบิ
   มนัสาํปะหลงัในระดบัก่อนนาํร่อง ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 งาน             19,200,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัความสามารถทางเทคโนโลยขีองชุมชน และเกษตรกร
   ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 งาน             38,750,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผูป้ระกอบการดว้ยเทคโนโลยรีะบบอตัโนมตั ิหุ่นยนต์
   และระบบอจัฉริยะ ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 งาน             55,840,000 บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการขยายผลและนาํร่องการใชง้านแบตเตอรีทางเลอืก
   ทมีคีวามปลอดภยัสูงและเป็นมติรต่อสงิแวดลอ้มเพอืการท่องเทยีว
   ของวสิาหกิจชุมชนในพนืท ีEEC ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 งาน             65,470,000 บาท

1.2 เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ            450,404,000 บาท
1) ค่าครุภณัฑ์            450,404,000 บาท

(1) ระบบครุภณัฑศู์นยน์วตักรรมการผลติยงัยนื ตาํบลป่ายุบใน
    อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 ระบบ             15,520,000 บาท
(2) ระบบครุภณัฑเ์พอืพฒันาผลติภณัฑไ์บโอรีไฟเนอรีมูลค่าสูงจาก
    วตัถดุบิมนัสาํปะหลงัในระดบัก่อนนาํร่อง ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์
    จงัหวดัระยอง 1 ระบบ             20,800,000 บาท
(3) ระบบครุภณัฑโ์รงงานผลติพชื ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร์
    จงัหวดัระยอง 1 ระบบ            153,010,000 บาท
(4) ระบบครุภณัฑโ์รงเรือนปลูกพชือจัฉริยะ ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร์
    จงัหวดัระยอง 1 ระบบ               4,074,000 บาท
(5) ระบบครุภณัฑโ์รงงานตน้แบบไบโอรีไฟเนอรี ตาํบลป่ายุบใน
    อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 ระบบ            257,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ          3,210,000,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ            653,600,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ          1,143,800,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                         -  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            257,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ           1,155,600,000  บาท

สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพฒันาเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EECi)
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            20,620,000 บาท
1. งบเงินอดุหนุน             20,620,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป             17,950,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             17,950,000 บาท

1.2 เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ               2,670,000 บาท
1) ค่าครุภณัฑ์               2,670,000 บาท

(1) ระบบครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยชีีวภาพและโรงประลองตน้แบบ  

    ทางวศิวกรรม (Fabrication Lab) ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร์
    จงัหวดัระยอง 1 ระบบ               2,670,000 บาท

            10,253,400 บาท
1. งบรายจ่ายอนื             10,253,400 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพแรงงานชนัสูงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)             10,253,400 บาท

            69,440,000 บาท
1. งบลงทนุ             64,220,000 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง             64,220,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์             64,220,000 บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา             64,220,000 บาท
(1) ชุดฝึกยานยนต ์EV พรอ้มชุดจาํลองอาการเสยีผ่านสมารท์โฟนและ
    ชุดศูนยบ์ริการยานยนต ์(Quick Service)  วทิยาลยัการอาชีพบางปะกง 
    ตาํบลพมิพา อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด               4,500,000 บาท
(2) ชุดปฏบิตักิารพฒันาเทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบัสู่การประกอบธุรกิจ 
    พรอ้มหลกัสูตร Drone Startup โดย Certified Instructor  

    วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชิงเทรา ตาํบลเขาหนิซอ้น 

    อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  1 ชุด               2,500,000 บาท
(3) ชุดฝึกการเขยีนโปรแกรมเมเบลิลอจกิคอลโทรลเลอร ์HMI พรอ้มระบบ
    ควบคุมเครือข่าย 4.0  วทิยาลยัเทคนิคจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง) 
    ตาํบลลาดขวาง อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด               3,350,000 บาท
(4) ชุดปฏบิตักิารโลจสิตกิส ์ วทิยาลยัการอาชีพพนสันิคม ตาํบลนาเริก 
    อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด               2,000,000 บาท
(5) ชุดจาํลองระบบการผลติอตัโนมตัขินัสูงในงานอุตสาหกรรมอตัโนมตั ิ

    วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบรุ)ี ตาํบลบา้นเก่า 
    อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด               3,000,000 บาท

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะบคุลากรใหมี้คุณภาพรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
             และอตุสาหกรรมเป้าหมาย ในพืนที EEC

กระทรวงแรงงาน
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานชนัสูงในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลิตและพฒันากาํลงัคนสนับสนุนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
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(6) ชุดปฏบิตักิารเทคโนโลยชีีวภาพสตัวเ์ลยีง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
    ชลบรุี ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด               1,500,000 บาท
(7) ชุดทดลองการเรียนรูด้า้น IOT และ IT สมยัใหม ่ วทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
    ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด               2,980,000 บาท
(8) ชุดปฏบิตักิารประกอบชินส่วนอตัโนมตัดิว้ยหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรมควบคุม
    ผ่านระบบไอโอท ี วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย ตาํบลหนองละลอก
    อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 1 ชุด               5,000,000 บาท
(9) ชุดปฏบิตักิารระบบเครืองมอืวดัและควบคุมในอุตสาหกรรม  

    วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมอืงระยอง 
    จงัหวดัระยอง 1 ชุด               4,940,000 บาท
(10) ชุดปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์รา้งภาพเสมอืนจริงผ่าน Application 

     ARKIT วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตาํบลหนา้เมอืง 
     อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด               3,000,000 บาท
(11) ชุดสถานีซ่อมบาํรุงและตรวจสภาพสาํหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าปลกั-อนิไฮบริด 

     (PHEV) วทิยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ตาํบลหนา้เมอืง 
     อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด               3,900,000 บาท
(12) ชุดปฏบิตักิารทดลองเครืองกลยานยนตไ์ฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิค
     ฉะเชิงเทรา ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด               3,000,000 บาท
(13) ชุดปฏบิตักิารเขยีนเฟรมเวริค์ เอไอ วอยซ ์แชทบอท หุ่นยนต ์

     แบบ Interactive วทิยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ตาํบลหนา้เมอืง 
     อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด               3,000,000 บาท
(14) ชุดปฏบิตักิารธุรกิจการท่องเทยีวและโรงแรม วทิยาลยัอาชีวศึกษาชลบรุี 
     ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด               3,000,000 บาท
(15) ชุดสถานีทดสอบประสทิธิภาพและวดักาํลงัไฟฟ้าแบบเรียลไทม์
     พรอ้มโปรแกรมแสดงผลของยานยนตไ์ฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคชลบรุี 
     ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด               4,650,000 บาท
(16) ชุดปฏบิตักิารสาํหรบัผลติชินส่วนในงานแมคคาทรอนิกส ์ 
     วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด               3,000,000 บาท
(17) เครืองมอืวดั 3 มติอิตัโนมตั ิพรอ้มระบบประมวลผลสถติ ิ  

     วทิยาลยัเทคนิคระยอง ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ชุด               5,400,000 บาท
(18) ชุดปฏบิตักิารพฒันาเทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบัสู่การประกอบธุรกิจ 
     พรอ้มหลกัสูตร Drone Startup โดย Certified Instructor 

     วทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา ตาํบลบางตนีเป็ด อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา 
     จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด               2,500,000 บาท
(19) ชุดปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต ์Cobot Force 

     Sensor 7 แกน วทิยาลยัเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตาํบลหว้ยโป่ง 
     อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ชุด               3,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอนื               5,220,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก               5,220,000 บาท
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16,030,000 บาท
1. งบเงินอดุหนุน             16,030,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป             16,030,000 บาท
1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการบูรณาการอบรมหลกัสูตรระยะสนั
   เพอืยกระดบัทกัษะและความสามารถบคุลากรรองรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย
   ในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก             16,030,000 บาท

แนวทางการดําเนินงานท ี1.3 : การพฒันาคุณภาพชีวิต สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกิจ
ตวัชีวดัที 1 : ท่องเทียว
1.1 ผลกัดนัเอกชนร่วมส่งเสริมและพฒันาการท่องเทียว 1 พืนที
1.2 ผูม้าเยือนในพืนที EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิมขึนรอ้ยละ 10
ตวัชีวดัที 2 : สาธารณสุข
2.1 ระบบสาธารณสุขในพืนที EEC ไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนือง 5 แห่ง
2.2 พฒันาเครือข่ายระบบเฝ้าระวงัโรคอบุตัิใหม่ โรคจากการประกอบอาชีพ
และอนามยัสิงแวดลอ้ม พฒันา อสม. ตน้แบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ

ตวัชีวดัที 3 : เมืองและสิงแวดลอ้ม 

3.1 พฒันาตน้แบบเมืองน่าอยู่อจัริยะ 2 แห่ง
3.2 พืนทีชุมชนไดร้บัการพฒันารองรบัการขยายตวัของเมืองอย่างน้อย 5 ชุมชน
ตวัชีวดัที 4 : เกษตร
4.1 ตน้แบบสินคา้เกษตรมูลค่าสูง โดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างน้อย 2 ผลิตภณัฑ ์
4.2 รายไดเ้กษตรกรทีเขา้ร่วมโครงการ เฉลยีต่อครวัเรือน เพิมขึนรอ้ยละ 3

            27,211,200 บาท
1. งบเงินอดุหนุน             27,211,200 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป             27,211,200 บาท
1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             27,211,200 บาท

สาํนักนายกรฐัมนตรี
สาํนักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเทียวในพืนที EEC

โครงการ : โครงการจดัตงัศูนยเ์ครือข่ายในการผลิตและพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
            เพือรองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
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            22,700,000 บาท
1. งบลงทนุ             22,700,000 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง             22,700,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์             22,700,000 บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารแพทย์             22,700,000 บาท
(1) โครงการศูนยก์ารแพทยท์างทะเล โรงพยาบาลอาภากรเกียรตวิงศ์             22,700,000 บาท

(1.1) จดัซอือุปกรณ์การฝึกอบรมดา้นการแพทยท์างทะเล             14,169,000 บาท
(1.2) จดัซอือุปกรณ์การแพทยส์าํหรบัศูนยบ์ริการการแพทยท์างทะเล               4,416,000 บาท
(1.3) จดัซอือุปกรณ์ประจาํศูนยเ์วชศาสตรใ์ตน้าํและการบนิ               4,115,000 บาท

            19,480,000 บาท
1. งบเงินอดุหนุน             19,480,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป             19,480,000 บาท
1) ค่าครุภณัฑ์               4,966,100 บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท
    รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                 344,600 บาท
(2) ชุดเครืองแช่เยอืกแขง็แบบลมเย็นจดัเป่า (Air Blast Freezer) 

    แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด               2,621,500 บาท
(3) ชุดพาสเจอไรสข์นาดเลก็ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด               2,000,000 บาท

2) เงนิอุดหนุนโครงการนวตักรรมชุดโรงงานพรอ้มเครืองจกัรเคลอืนทสีาํหรบัแปรรูป
   ผลไมเ้ขตรอ้นในเขตพนืทจีงัหวดัฉะเชิงเทรา             14,513,900 บาท

              7,250,000 บาท
1. งบเงินอดุหนุน               7,250,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป               7,250,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการขยายผลเทคโนโลยแีพลตฟอรม์การจดัการโคเนือเขตรอ้นชืน
   ดว้ยปญัญาประดษิฐ ์ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 งาน               7,250,000 บาท

              2,626,000 บาท
1. งบดําเนินงาน               2,626,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               2,626,000 บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               1,719,000 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ                 360,000 บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน                 135,000 บาท
(4) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์                 217,000 บาท
(5) วสัดุการเกษตร                 195,000 บาท

กระทรวงกลาโหม
กองทพัเรือ
โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกิจ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกิจ

สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอรม์การจดัการโคเนือเขตรอ้นชืนดว้ยปญัญาประดิษฐ ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพฒันาทีดิน
โครงการ : โครงการเพิมผลิตภาพการเกษตร บนฐานทรพัยากรดินในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
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           613,288,500 บาท
1. งบลงทนุ            613,288,500 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง            613,288,500 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง            613,288,500 บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบริษทัทปีรึกษา             16,000,000 บาท
(1) โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอยีดพนืทชีุมชนบริเวณบา้นอาํเภอ
    และพนืทต่ีอเนือง อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง             16,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             20,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               4,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             16,000,000  บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ            597,288,500 บาท
(1) โครงการพฒันาพนืทชีุมชนเมอืงแกลง อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง            126,191,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            445,380,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             67,500,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             58,026,300  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             67,471,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ            126,191,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             126,191,000  บาท

(2) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละโครงสรา้งพนืฐานพนืทคีลองโสธร 
    อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพอืรองรบัการขยายตวั
    ของเมอืงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1 แห่ง             31,916,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ            113,567,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             18,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             22,800,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               8,934,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             31,916,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              31,916,300  บาท

         (3) โครงการพฒันาพนืทชีุมชนบางเสร่และพนืทต่ีอเนือง ตาํบลบางเสร่ 
             อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง             34,425,000 บาท

วงเงนิทงัสนิ             99,000,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             15,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             13,888,900  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             35,686,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             34,425,000  บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผงัเมือง
โครงการ : โครงการพฒันาพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
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            34,118,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ            120,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             24,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             27,763,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             34,118,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              34,118,400  บาท

         (5) โครงการพฒันาพนืทเีทศบาลนครระยอง อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง             53,833,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ            316,628,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             64,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             74,666,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             53,833,300  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             124,128,000  บาท

(6) โครงการพฒันาพนืทบีา้นฉาง อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง             53,816,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ            197,880,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             40,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             50,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             53,816,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              54,063,600  บาท

(7) โครงการพฒันาพนืทบีา้นฉาง อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ระยะท ี2 1 แห่ง             53,625,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            330,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             66,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             53,625,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             210,375,000  บาท

(8) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละโครงสรา้งพนืฐานพนืทคีลองโสธร 
    อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพอืรองรบัการขยายตวั
    ของเมอืงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ระยะท ี2 1 แห่ง             32,763,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ            150,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             30,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             32,763,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              87,236,800  บาท

(9) โครงการพฒันาพนืทชีุมชนบา้นอาํเภอ ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี 

    จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง             21,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             90,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             18,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             21,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              51,000,000  บาท

         (4) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันร์ิมฝงัแม่นาํบางปะกงและปรบัปรุงจดุจอดเรือ
             เพอืการสญัจรทางเลอืก ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
             รายละเอยีดโครงการพฒันาพนืท ีอาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
             เพอืรองรบัการขยายตวัของเมอืงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1 แห่ง
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(10) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณโดยรอบสวนสาธารณะชุมชนเขาชีจรรย ์

     ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง             14,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             70,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             14,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              28,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              28,000,000  บาท

(11) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณโดยรอบเขาสามมขุ จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง             25,400,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            127,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             25,400,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              50,800,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              50,800,000  บาท

(12) โครงการพฒันาพนืทบีา้นฉาง อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ระยะท ี3 1 แห่ง             24,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            120,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             24,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              48,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              48,000,000  บาท

(13) โครงการก่อสรา้งสะพานเลยีบชายฝงัทะเล ช่วงท ี6 ตามแผนผงั
     เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก อาํเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง             80,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            400,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             80,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             160,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             160,000,000  บาท

(14) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณโดยรอบชายหาดบา้นอาํเภอ จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง             12,200,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             61,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             12,200,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              48,800,000  บาท

           244,748,400 บาท
1. งบลงทนุ            244,748,400 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสงิก่อสรา้ง            244,748,400 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสงิก่อสรา้ง            244,748,400 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสงิก่อสรา้งประกอบ            244,748,400 บาท
(1) อาคารอุบตัเิหต ุผูป่้วยนอก และผูป่้วยหนกั เป็นอาคาร คสล. 6 ชนั 

    พนืทใีชส้อยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแกลง 
    ตาํบลทางเกวยีน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 1 หลงั             74,648,700 บาท
วงเงนิทงัสนิ            137,500,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ               8,832,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             35,327,200  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             18,692,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             74,648,700  บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ
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(2) อาคารอาํนวยการ ผูป่้วยนอก - อุบตัเิหต ุเป็นอาคาร คสล. 4 ชนั 

    พนืทใีชส้อยประมาณ 10,109 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะกง 
    ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 หลงั             46,148,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            118,782,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ               7,187,400  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             25,160,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             40,286,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             46,148,000  บาท

(3) อาคารอุบตัเิหตแุละโรคหวัใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชนั 

    พนืทใีชส้อยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพทุธโสธร 
    ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 หลงั             66,606,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ            314,800,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             18,997,300  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             75,989,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             14,489,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             66,606,500  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             138,717,500  บาท

(4) อาคารผ่าตดั อุบตัเิหต ุผูป่้วยหนกั และผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ชนั
    พนืทใีชส้อยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง 
    ตาํบลปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 1 หลงั             49,449,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ            198,229,500  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             11,229,500  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             44,917,900  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             24,952,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             49,449,100  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              67,680,900  บาท

(5) อาคารอุบตัเิหตแุละฉุกเฉิน 14 ชนั เป็นอาคาร คสล. 14 ชนั 

    พนืทใีชส้อยประมาณ 15,912 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบรุี 
    ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 หลงั               7,896,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ            321,654,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             73,241,900  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               7,896,100  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             104,327,800  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             136,188,200  บาท

              3,912,500 บาท
1. งบดําเนินงาน               3,912,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               3,912,500 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้               3,912,500 บาท

กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพฒันาการดําเนินงานการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพในพืนทีเขตพฒันาพิเศษ
             ภาคตะวนัออก
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              3,074,400 บาท
1. งบดําเนินงาน               3,074,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               3,074,400 บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                 393,200 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ                 500,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                 422,500 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์                 250,000 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                  20,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ                 249,900 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ                  74,800 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พอืพฒันาเครือข่ายวชิาการ                 404,000 บาท
(9) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา                 760,000 บาท

              6,709,900 บาท
1. งบเงินอดุหนุน               6,709,900 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป               6,709,900 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               1,116,400 บาท
2) ค่าครุภณัฑ์               5,593,500 บาท

(1) ชุดอุปกรณ์การแพทยส์าํหรบัการลาํเลยีงผูป่้วยทางนาํและทะเล 
    สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบรุี 
    จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด               5,593,500 บาท

         1,988,675,300 บาท
1. งบเงินอดุหนุน          1,988,675,300 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป          1,988,675,300 บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง          1,985,528,500 บาท

(1)  เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัหาพนืทเีพอืพฒันาโครงการศูนยธุ์รกิจ EEC

     และเมอืงใหม่น่าอยู่อจัฉริยะ ตาํบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 1,500,000,000         บาท
(2)  เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการออกแบบรายละเอยีด และจดัทาํรายละเอยีด
     การใหเ้อกชนร่วมลงทนุ (PPP) ในโครงการศูนยธุ์รกิจ EEC และเมอืงใหม่
     น่าอยู่อจัฉริยะ ตาํบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี            474,734,700 บาท
(3)  เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการเพอืเตรียมพนืทพีฒันาโครงการ
     ศูนยธุ์รกิจ EEC และเมอืงใหม่น่าอยู่อจัฉริยะ ตาํบลหว้ยใหญ่ 

     อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี             10,793,800 บาท
2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายการพฒันาเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่และยกระดบัคุณภาพชีวติประชาชน               3,146,800 บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและขบัเคลือนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

กรมอนามยั
โครงการ : โครงการยกระดบัการจดัการอนามยัสิงแวดลอ้มในพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพฒันายกระดบัการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินในพืนทีนําร่องในเขตพฒันาพิเศษ
             ภาคตะวนัออก
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แนวทางการดําเนินงานท ี1.4 : การพฒันา ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสริมการลงทนุ
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ตวัชีวดัที 1 : มูลค่าคาํขอรบัการส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 150,000 ลา้นบาท
ตวัชีวดัที 2 : การรบัรูข้องประชาชนในพืนทีทีมีต่อการพฒันาพืนทีเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออกรอ้ยละ 80
ตวัชีวดัที 3 : มีการขออนุมตัิ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อยรอ้ยละ 50 
ของจาํนวนการขออนุมตัิ อนุญาตทงัหมด
ตวัชีวดัที 4 : เกิดมูลค่าการลงทนุในกลุ่มอตุสาหกรรม BCG ไม่น้อยกว่า 10,000 ลา้นบาท

            61,500,000 บาท
1. งบเงินอดุหนุน             61,500,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป             61,500,000 บาท
1) พฒันาแพลตฟอรม์บริการขอ้มูลดาวเทยีมวงโคจรระดบัตาํ (Low Orbit   

   Satellite Application Management Platform) สาํหรบัเชือมโยง
   อุตสาหกรรมและบริการใน EEC 1 ระบบ             61,500,000 บาท

 

              2,527,000 บาท
1. งบเงินอดุหนุน               2,527,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป               2,527,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               2,527,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

              4,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอนื               4,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธิภาพงานบริการจงัหวดั/อาํเภอ 
   เพอืเสริมสรา้งความมนัคงในพนืท ีEEC               4,000,000 บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์บริการขอ้มูลดาวเทียมวงโคจรระดบัตาํแห่งชาติ (Low Satellite 

             Application Management Platform) สาํหรบัเชือมโยงอตุสาหกรรมและบริการใน EEC

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการขบัเคลือนสู่ Net Zero EEC เพือสนับสนุนการลงทนุทีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

โครงการ : โครงการพฒันาประสิทธิภาพงานบริการเพือเสริมความมนัคงในพืนที EEC
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            54,689,000 บาท
1. งบเงินอดุหนุน             54,689,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทวัไป             54,689,000 บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง             14,471,500 บาท

(1)  เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจดังานแสดง
     สนิคา้นานาชาตดิา้นอุตสาหกรรมการบนิและศกัยภาพอุตสาหกรรมการบนิ
     ของประเทศไทย (Thailand International Airshow) 

     ตาํบลพลา อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง             14,471,500 บาท
2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการลงทนุในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
   และชกัจูงนกัลงทนุต่างประเทศ             15,892,700 บาท
3) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการเจรจาสทิธิประโยชนส์าํหรบัผูป้ระกอบกิจการ
   ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพเิศษเพอืกิจการพเิศษ             11,912,400 บาท
4) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการสรา้งการมส่ีวนร่วมของผูน้าํภาครฐั เอกชน 

   และเยาวชนในการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก               7,592,400 บาท
5) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
   เพอืการขบัเคลอืนยุทธศาสตรเ์ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก               3,500,000 บาท
6) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จครบวงจร (EEC-OSS)               1,320,000 บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและขบัเคลือนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
ภารกจิสนับสนุน บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน

3. หน่วยงานทรีบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

597,576,800              448,671,800                

266,970,000              -   

363,000,000              404,254,800                

-   -   

           เพอืเตรียมความพรอ้มประชากรก่อนเขา้สู่สงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ ผูสู้งอายุมคีวามมนัคงทางเศรษฐกจิ 
           สงัคม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้ม โดยส่งเสริมความรูแ้ละทกัษะในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สุขภาพ 

           พฒันาสภาพแวดลอ้มทเีออือาํนวยต่อการดาํเนินชวีติ เพมิศกัยภาพบริการดูแลผูสู้งอายุทมีภีาวะพงึพงิระยะยาว
           และการคุม้ครองทางสงัคมผูสู้งอายุ ควบคู่กบัการสนบัสนุนบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

           และสมาชกิในครอบครวัทผี่านการฝึกอบรมและมมีาตรฐาน ส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งวยัใหเ้หมาะสม
           กบัศกัยภาพและสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสรา้งสรรคเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมสาํหรบัการดาํเนินชวีติ
           ของผูสู้งวยั รวมทงัส่งเสริมการถ่ายทอดภูมปิญัญา ประสบการณ์ของผูสู้งอายุทสีงัสมมาสู่คนรุ่นหลงั 
           เพอืใหเ้กดิการสบืสานและต่อยอดการพฒันาสงัคม

         2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 1) ประชากรก่อนวยัสูงอายุ 25 - 59 ปี 

2) ผูสู้งอายุ 60 ปีขนึไป
2.2 พนืทดีาํเนินการ : ทวัประเทศ

         หน่วยรบังบประมาณทเีป็นเจา้ภาพหลกั : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์
กรมกจิการผูสู้งอายุ

         หน่วยรบังบประมาณทเีกยีวขอ้ง : 6 กระทรวง 15 หน่วยงาน



4. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(1) ผลสมัฤทธ ิ: ประชากรก่อนวยัสูงอายุมกีารเตรียมความพรอ้ม
เพอืเขา้สู่สงัคมสูงวยั
    '- ตวัชวีดั : สดัส่วนประชากรอายุ 25 ถงึ 59 ปี 

มกีารเตรียมความพรอ้มในทกุมติิ
คน 4,100,014 4,441,682

(2) ผลสมัฤทธ ิ: ผูสู้งอายุมคุีณภาพชวีติทดีขีนึ
'- ตวัชวีดั : ผูสู้งอายุมศีกัยภาพสามารถประกอบอาชพี

และไดร้บัการจา้งงานทเีหมาะสม
คน 25,395 10,200

   '- ตวัชวีดั : ผูสู้งอายุไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม คน 221,420 233,090

   '- ตวัชวีดั : ผูสู้งอายุอยู่ในสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม แห่ง 7,715 10,006

 '- ตวัชวีดั : ผูสู้งอายุกลุม่ทสีามารถช่วยเหลอืตนเองในการทาํ
กจิวตัรประจาํวนัพนืฐาน (Active Aging) มจีาํนวนไม่นอ้ยกวา่

คน 7,030,000 3,354,480
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5. แผนภาพความเชือมโยง
5.1 แผนภาพความเชือมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี13 แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 
 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ยุทธศาสตรช์าต ิ

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 
ประเด็น : พลงัทางสงัคม 
แผนยอ่ยท ี2 การรองรบัสงัคม
สูงวยัเชิงรุก 

แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าติ 

(ร่าง) แผนพฒันาฯ 
ฉบบัท ี13 

และแผนการปฏรูิป
ประเทศ 

(ฉบบัปรบัปรุง) 

แผนการปฏรูิปประเทศ 
(ฉบบัปรบัปรุง) 
เรอืงสงัคม และเรอืงสาธารณสุข 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
ประเด็นยทุธศาสตรฯ์ : การรองรบัสงัคมสูงวยัเชิงรุก 
เป้าหมาย 1 : ประชากรไทยมกีารเตรยีมการก่อนยามสูงอายุเพอืใหสู้งวยัอย่างมคีุณภาพเพมิขนึ 
เป้าหมาย 2 : ผูสู้งอายุมคีวามเป็นอยู่ทดีขีนึอย่างต่อเนือง 
ตวัชวีดั 1 :  สดัส่วนประชากรอายุ 25 - 59 ปี ทมีกีารเตรยีมการเพอืยามสูงอายุทงัมติทิางเศรษฐกจิ สงัคม 

สุขภาพ และสภาพแวดลอ้ม เทยีบกบัจาํนวนประชากร อายุ 25 - 59 ปี ทงัหมด รอ้ยละ 65 
ตวัชวีดั 2 :  สดัส่วนผูสู้งอายุทยีากจนลดลงเหลอืไม่เกนิรอ้ยละ 5.6 

  ยทุธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายท ี  : ผูสู้งอายุมคีวามมนัคงทางเศรษฐกจิ 
สุขภาพ สงัคม และสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม 

เป้าหมายท ี  : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ 
(อายุ 25 – 59 ปี) มคีวามพรอ้มก่อนเขา้สู่ 
สงัคมสูงวยั 

เป้าหมายของ
แผนงาน 
บูรณาการ 

(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท ี13 
หมดุหมายท ี  : ไทยม ี
ความยากจนขา้มรุ่นลดลง  
และคนไทยทกุคนมคีวาม
คุม้ครองทางสงัคมทเีพยีงพอ
เหมาะสม 
หมดุหมายท ี12 : ไทยมกีาํลงั 
คนสมรรถนะสูง มุ่งเรยีนรู ้
อย่างต่อเนือง ตอบโจทย ์
การพฒันา
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.  แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2566 
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ  448.6718 ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ          -  ลา้นบาท
ภารกจิสนบัสนุน  404.2548 ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ -   ลา้นบาท

 
 
 
 
 
 

 
 

 

เป้าหมายท ี2 : ผูสู้งอายมุีความมนัคงทางเศรษฐกจิ สขุภาพ สงัคม และสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม 
ตวัชีวดัที 1 : ผูสู้งอายมุีทกัษะการทาํงาน 10,800 คน 
ตวัชีวดัที 2 : ผูสู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม 233,090 คน 
ตวัชีวดัที 3 : มีสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม 10,006 แหง่ 
ตวัชีวดัที 4 : ผูสู้งอายทุกุกลุม่ศกัยภาพเขา้ถงึระบบบริการสขุภาพตามมาตรฐานและไดร้บัการดูแลทเีหมาะสม 3,354,480 คน 

เป้าหมายท ี1 : ประชากรกอ่นวยัสูงอาย ุ(อายุ  -  ปี) 
มีความพรอ้มกอ่นเขา้สูส่งัคมสูงวยั 
ตวัชีวดัที 1 : ประชากรกอ่นวยัสูงอาย ุ(อายุ  -  ปี)  
มีความพรอ้มกอ่นเขา้สูส่งัคมสูงวยัทกุมิติ  
และมีการนําไปใช ้5,538,891 คน 

เป้าหมายของ 
แผนงาน       

บูรณาการ/ตวัชีวดั 

แนวทางที 1 : สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการเตรียมความพรอ้ม
รองรบัสงัคมสูงวยั 
ตวัชีวดั 
. ประชากรกอ่นวยัสูงอาย ุ(อาย ุ  -  ปี) มีสว่นร่วม 
ในการเตรียมความพรอ้มในทกุมิติ 8,521,400 คน 

แนวทาง/ตวัชีวดั 
แนวทางท ี3 : ยกระดบัความคุม้ครองทางสงัคม 
เพือพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ
ตวัชีวดั 
1.  ผูสู้งอายไุดร้บัการพฒันาและสรา้งเครือข่ายความคุม้ครอง
ทางสงัคม 233,090 คน

แนวทางท ี5 : พฒันาระบบและนวตักรรมการดูแลสขุภาพ
ผูสู้งอาย ุ
ตวัชีวดั 
1.  ผูสู้งอายไุดร้บัการดูแลสขุภาพ 3,354,480 คน

แนวทางท ี2 : เสริมสรา้งทกัษะดา้นอาชีพ 
ในการดํารงชีวิตอย่างมนัคง 
ตวัชีวดั 
1.  ผูสู้งอายไุดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะการมีรายได ้
และมีงานทาํ ,  คน

สาํนกันายกรฐัมนตร ี
. กรมประชาสมัพนัธ ์
  -  โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรียมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั

2.  สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ
  -  โครงการสานพลงัพฒันานโยบายสาธารณะแบบมสีว่นร่วม

    รองรบัสงัคมสูงวยัภายใตว้ถิชีีวติใหม ่
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์
. กรมกจิการผูสู้งอายุ 
  -  โครงการเสริมสรา้งพฒันากลไกเครือข่ายสรา้งความมนัคง
    ทางสงัคมเพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

กระทรวงดิจทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม 
1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 

  -  โครงการ Coding เพอืผูสู้งอายุ
กระทรวงแรงงาน
1.  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

  -  โครงการส่งเสริมสวสัดกิารเพอืเตรียมความพรอ้มเขา้สูก่ารเกษยีณ
   อย่างมคีุณภาพของประชากรวยัแรงงานอายุ  -  ปี

กระทรวงสาธารณสุข 
1.  กรมการแพทย ์

  -  โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน เตรียมความพรอ้มก่อน
    เขา้วยัสูงอายุในทุกมติิ

2.  กรมอนามยั
  -  โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะและสง่เสริมสุขภาพ
    เพอืเตรียมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคีุณภาพ

รวมงบประมาณรายจา่ย 47.6590 ลา้นบาท

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์
. กรมกจิการผูสู้งอาย ุ

 -  โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ
กระทรวงดิจทิลัเพือเศรษฐกจิและสงัคม
. สาํนักงานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั

 -  โครงการสรา้งผูสู้งวยัและผูด้อ้ยโอกาสเป็นกาํลงัคนดจิทิลั
   สูภ้ยัไซเบอร์

กระทรวงแรงงาน 
. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 -  โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึระบบการคุม้ครองทางสงัคม
รวมงบประมาณรายจา่ย . 0 ลา้นบาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 
1.  มหาวิทยาลยันเรศวร

 -  โครงการเตรียมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั
กระทรวงสาธารณสขุ
. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

 -  โครงการสรา้งเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพอืรองรบัผูสู้งอายุ
   แบบบูรณาการ

2.  กรมการแพทย ์
 -  โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึระบบและนวตักรรม
   การดูแลสุขภาพ

3.  กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
 -  โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยภูมปิญัญาการแพทย์
   แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

4.  กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ
 -  โครงการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัผูสู้งอายุ

5 กรมสขุภาพจติ
 -  โครงการเสริมสรา้งสุขภาพจติวยัสูงอายุ

6.  กรมอนามยั
 -  โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ

รวมงบประมาณรายจา่ย 95.6362 ลา้นบาท

หน่วยงาน 
ทรีบัผิดชอบ 
โครงการ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 
และนวตักรรม 
. สถาบนัวิทยาลยัชุมชน 
  -  โครงการส่งเสริมการมงีานทาํและมรีายได ้
   ของผูสู้งอายุ

กระทรวงแรงงาน 
1.  กรมการจดัหางาน

 -  โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํใหผู้สู้งอายุ
รวมงบประมาณรายจา่ย .  ลา้นบาท

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
กรมกจิการผูสู้งอาย ุ

กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 
แผนงานยทุธศาสตรเ์พือสนับสนุนดา้นการสรา้งโอกาส 
และความเสมอภาคทางสงัคม 

 -  โครงการกองทนุการออมแหง่ชาติ
รวมงบประมาณรายจา่ย 334.2548 ลา้นบาท

ภารกจิสนบัสนุน 

กองทนุผูสู้งอายุ 
แผนงานยทุธศาสตรม์าตรการแบบเจาะจงกลุม่เป้าหมาย
เพือแกป้ญัหาเฉพาะกลุม่ 
-  โครงการกองทนุผูสู้งอายุ
รวมงบประมาณรายจา่ย 70.0000 ลา้นบาท

แนวทางท ี4 : ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 
สงิอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูสู้งอายุ 
ตวัชีวดั 
1.  ทีอยู่อาศยัและสถานทสีาธารณะไดร้บัการปรบัปรุงให ้
เหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ10,006 แหง่

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์
. กรมกจิการผูสู้งอาย ุ

 -  โครงการปรบัปรุงทอียู่อาศยัและสถานทสีาธารณะ
   ทเีหมาะสมกบัผูสู้งอายุและทกุวยั

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 
. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

 -  โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมสีภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม
รวมงบประมาณรายจา่ย .  ลา้นบาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย
6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

  งบประมาณรายจา่ย บาท
รายจ่ายประจาํ บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทงัสิน 597.5768 133.7142      -                303.6097       11.3479        448.6718         -148.9050 -24.92

สาํนกันายกรฐัมนตรี 8.0051 -  -  6.1485 3.2695 9.4180            1.4129          17.65   

1. กรมประชาสมัพนัธ์ 3.2755 -  -  -  3.2695 3.2695            -0.0060 -0.18

โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้ม
เพอืรองรบัสงัคมสูงวยั

3.2755           -               -                -                3.2695         3.2695           -0.0060 -0.18

2. สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ 4.7296 -  -  6.1485 -  6.1485            1.4189          30.00   

โครงการ : โครงการสานพลงัพฒันานโยบายสาธารณะ
แบบมส่ีวนร่วมรองรบัสงัคมสูงวยัภายใตว้ถิชีีวติใหม่

4.7296           -               -                6.1485         -                6.1485           1.4189          30.00   

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์ 223.5315 24.2542 -  244.4612 -  268.7154         45.1839         20.21   

1. กรมกจิการผูสู้งอายุ 223.5315 24.2542 -  244.4612 -  268.7154         45.1839         20.21   

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่าย
สรา้งความมนัคงทางสงัคมเพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

5.3217           3.9714        -                -                -                3.9714           -1.3503 -25.37

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคม
ของผูสู้งอายุ

40.4505          16.1686       -                19.4612        -                35.6298          -4.8207 -11.92

โครงการ : โครงการปรบัปรุงทอียู่อาศยัและสถานทสีาธารณะ
ทเีหมาะสมกบัผูสู้งอายุและทกุวยั

177.7593         4.1142        -                225.0000      -                229.1142         51.3549         28.89   

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 207.6845 -  -  25.7150 -  25.7150          -181.9695 -87.62

1. สถาบนัวิทยาลยัชุมชน 5.0000 -  -  5.0000 -  5.0000            -                 -        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการมงีานทาํและมรีายได ้
ของผูสู้งอายุ

5.0000           -               -                5.0000         -                5.0000           -                -        

2. มหาวิทยาลยันเรศวร -  -  -  1.0000 -  1.0000            1.0000          100.00  

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั -                  -               -                1.0000         -                1.0000           1.0000          100.00 

3. มหาวิทยาลยัมหดิล 99.4515 -  -  -  -  -                  -99.4515 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 99.4515          -               -                -                -                -                  -99.4515 -100.00

4. สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ 65.0000 -  -  19.7150 -  19.7150          -45.2850 -69.67

โครงการ : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุมสีภาพแวดลอ้ม
ทเีหมาะสม

65.0000          -               -                19.7150        -                19.7150          -45.2850 -69.67

5. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 38.2330 -  -  -  -  -                  -38.2330 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร
ดา้นชีววทิยาศาสตรสุ์ขภาพเพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

38.2330          -               -                -                -                -                  -38.2330 -100.00

กระทรวงดิจทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม 41.0000 -  -  27.2850 -  27.2850          -13.7150 -33.45

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 41.0000 -  -  27.2850 -  27.2850          -13.7150 -33.45

โครงการ :  โครงการสรา้งผูสู้งวยัและผูด้อ้ยโอกาส
เป็นกาํลงัคนดจิทิลัสูภ้ยัไซเบอร์

13.1372          -               -                6.4350         -                6.4350           -6.7022 -51.02

โครงการ : โครงการ Coding เพอืผูสู้งอายุ 27.8628          -               -                20.8500        -                20.8500          -7.0128 -25.17

448,671,800              

184,495,600              

264,176,200              

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2565
ปี 2566 เพมิ/ลด จาก ปี 2565
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม จาํนวน รอ้ยละ
กระทรวงแรงงาน 13.2539 3.5914 -  -  8.0784 11.6698          -1.5841 -11.95

1. กรมการจดัหางาน 9.6666 -  -  -  8.0784 8.0784            -1.5882 -16.43

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํใหผู้สู้งอายุ 9.6666           -               -                -                8.0784         8.0784           -1.5882 -16.43

2. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 3.5873 3.5914 -  -  -  3.5914            0.0041          0.11    

โครงการ : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึระบบ
การคุม้ครองทางสงัคม

0.9381           1.4042        -                -                -                1.4042           0.4661          49.69   

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสวสัดกิาร
เพอืเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การเกษยีณอย่างมคุีณภาพ
ของประชากรวยัแรงงานอายุ 25 - 59 ปี

2.6492           2.1872        -                -                -                2.1872           -0.4620 -17.44

กระทรวงสาธารณสุข 104.1018 105.8686 -  -  -  105.8686         1.7668          1.70    

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 16.6940 16.4141 -  -  -  16.4141          -0.2799 -1.68

โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิระบบการดูแลสุขภาพ
เพอืรองรบัผูสู้งอายุแบบบูรณาการ

16.6940          16.4141       -                -                -                16.4141          -0.2799 -1.68

2. กรมการแพทย์ 16.0000 19.5800 -  -  -  19.5800          3.5800          22.38   

โครงการ : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึระบบ
และนวตักรรมการดูแลสุขภาพ

14.4529          18.1490       -                -                -                18.1490          3.6961          25.57   

โครงการ : โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน 

เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้วยัสูงอายุในทกุมติิ
1.5471           1.4310        -                -                -                1.4310           -0.1161 -7.50

3. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 1.0000 1.0000 -  -  -  1.0000            -                 -        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยภูมปิญัญา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

1.0000           1.0000        -                -                -                1.0000           -                -        

4. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 1.2279 1.0522 -  -  -  1.0522            -0.1757 -14.31

โครงการ : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทย
กลุม่วยัผูสู้งอายุ

1.2279           1.0522        -                -                -                1.0522           -0.1757 -14.31

5. กรมสุขภาพจติ 10.0850 9.0850 -  -  -  9.0850            -1.0000 -9.92

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสุขภาพจติวยัสูงอายุ 10.0850          9.0850        -                -                -                9.0850           -1.0000 -9.92

6. กรมอนามยั 59.0949 58.7373 -  -  -  58.7373          -0.3576 -0.61

โครงการ : โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะและส่งเสรมิ
สุขภาพ เพอืเตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ

10.5019          9.8014        -                -                -                9.8014           -0.7005 -6.67

โครงการ : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ 48.5930          48.9359       -                -                -                48.9359          0.3429          0.71    

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2565
ปี 2566 เพมิ/ลด จาก ปี 2565
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7. เป้าหมายและตวัชีวดั แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทงัสนิ 597.5768       448.6718              -148.9050 -24.92

เป้าหมายท ี1 : ประชากรกอ่นวยัสูงอาย ุ(อาย ุ25 - 59 ปี) 

มีความพรอ้มกอ่นเขา้สูส่งัคมสูงวยั
55.8878        47.6590               -8.2288 -14.72

ตวัชีวดัที 1 : ประชากรกอ่นวยัสูงอาย ุ(อาย ุ25 - 59 ปี) 

มีความพรอ้มกอ่นเขา้สูส่งัคมสูงวยัทุกมิติ และมีการนําไปใช้
คน 10,441,000 5,538,891

แนวทางการดาํเนินงานท ี1 : สง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการเตรยีมความพรอ้มรองรบัสงัคมสูงวยั

55.8878        47.6590               -8.2288 -14.72

ตวัชีวดัที 1 : ประชากรกอ่นวยัสูงอาย ุ(อาย ุ25 - 59 ปี)

รบัรูข้อ้มูลการเตรียมความพรอมกอ่นเขาสูส่งัคมสูงวยัทุกมิติ
คน 10,441,000

ตวัชีวดัที 2 : ประชากรกอ่นวยัสูงอาย ุ(อาย ุ25 - 59 ปี)      

มีสว่นร่วมในการเตรียมความพรอ้มในทุกมิติ
คน - 8,521,400

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 8.0051         9.4180                1.4129           17.65    

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์ 3.2755         3.2695                -0.0060 -0.18

โครงการท ี1 : โครงการประชาสมัพนัธ์
การเตรยีมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั

3.2755         3.2695                -0.0060 -0.18

กจิกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร
การเตรยีมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั

3.2755         3.2695                -0.0060 -0.18

ตวัชวีดักจิกรรม ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและ
การดาํเนินงานการเตรียมความพรอ้มเพอืรองรบั
สงัคมสูงวยั ทเีผยแพร่ผ่านสอืของกรมประชาสมัพนัธ์
ความถกูตอ้ง รวดเร็วและรอบดา้น

รอ้ยละ 72 70

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ 4.7296         6.1485                1.4189           30.00    

โครงการท ี1 : โครงการสานพลงัพฒันานโยบาย
สาธารณะแบบมส่ีวนร่วมรองรบัสงัคมสูงวยั
ภายใตว้ถิชีวีติใหม่

4.7296         6.1485                1.4189           30.00    

กจิกรรม สนบัสนุนการต่อยอดและขยายผล
การพฒันานโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม
รองรบัสงัคมสูงวยัภายใตว้ถิชีวีติใหม่

4.7296         6.1485                1.4189           30.00    

ตวัชวีดักจิกรรม มพีนืทพีฒันานโยบายสาธารณะ
แบบมส่ีวนร่วมเพอืเตรียมความพรอ้มรองรบั
สงัคมสูงวยัระดบัพนืทอียา่งเป็นรูปธรรม ไม่นอ้ยกวา่

แห่ง 30 50

ตวัชวีดักจิกรรม มคู่ีมอืการพฒันานโยบายสาธารณะ
แบบมส่ีวนร่วมในการเตรียมความพรอ้มรองรบั
สงัคมสูงวยัระดบัพนืที

ฉบบั - 1

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์ 5.3217         3.9714                -1.3503 -25.37

2.1 กรมกจิการผูสู้งอายุ 5.3217         3.9714                -1.3503 -25.37

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไก
เครอืขา่ยสรา้งความมนัคงทางสงัคมเพอืรองรบั
สงัคมผูสู้งอายุ

5.3217         3.9714                -1.3503 -25.37

กจิกรรม การเสรมิสรา้งและพฒันากลไก
เพอืรองรบัการเขา้สู่สงัคมสูงวยั

5.3217         3.9714                -1.3503 -25.37

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนเครือขา่ยทไีดร้บัการพฒันา
ความรู ้ทกัษะ เพอืเตรียมความพรอ้มรองรบัสงัคม

เครือขา่ย 350 200

ตวัชวีดักจิกรรม รอ้ยละของเครือขา่ยทมีกีารขยายผล
การเตรียมความพรอ้มรองรบัสงัคมสูงวยั

รอ้ยละ 80 80

3. กระทรวงดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม 27.8628        20.8500               -7.0128 -25.17

3.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 27.8628        20.8500               -7.0128 -25.17

โครงการท ี1 : โครงการ Coding เพอืผูสู้งอายุ 27.8628        20.8500               -7.0128 -25.17

กจิกรรม Coding เพอืผูสู้งอายุ 27.8628        20.8500               -7.0128 -25.17

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนพฒันาทกัษะดจิทิลัใหผู้สู้งอายุ
ในสาขาขาดแคลน

คน 3,400 3,400

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนแพลตฟอรม์ส่งเสริมงาน
ดา้นดจิทิลัใหก้บักลุม่ผูสู้งอายุ

แพลตฟอรม์ 1 -

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายไุดเ้ขา้ทาํงานเป็นแรงงานใหม่
ใหต้ลาดสรา้งรายไดใ้หร้ะบบเศรษฐกจิ ไม่นอ้ยกวา่

ลา้นบาท 18.0000 18.0000

ตวัชวีดักจิกรรม มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน
ในการดาํเนินการร่วมกบัรฐั

ลา้นบาท 8.0000 -

4. กระทรวงแรงงาน 2.6492         2.1872                -0.4620 -17.44

4.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 2.6492         2.1872                -0.4620 -17.44

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิสวสัดกิาร
เพอืเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การเกษยีณ
อยา่งมคุีณภาพของประชากรวยัแรงงาน 

อาย ุ25 - 59 ปี

2.6492         2.1872                -0.4620 -17.44

กจิกรรม ส่งเสรมิสวสัดกิารแรงงานสูงอายุ
เพอืเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การเกษยีณ
อยา่งมคุีณภาพ

2.6492         2.1872                -0.4620 -17.44

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนแรงงานกลุม่เป้าหมาย
ไดร้บัการเสริมสรา้งองคค์วามรูด้า้นสวสัดกิาร
เพอืเตรียมความพรอ้มเขา้สู่การเกษยีณอยา่งมคุีณภาพ

คน 8,000 8,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

5. กระทรวงสาธารณสุข 12.0490        11.2324               -0.8166 -6.78

5.1 กรมการแพทย์ 1.5471         1.4310                -0.1161 -7.50

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน 

เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้วยัสูงอายุในทกุมติิ
1.5471         1.4310                -0.1161 -7.50

กจิกรรม การสรา้งศกัยภาพการดูแลประชาชน
เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่วยัสูงอายุ

1.5471         1.4310                -0.1161 -7.50

ตวัชวีดักจิกรรม ประชาชนวยัแรงงานอายมุาก
ทไีดร้บัการดูแลสุขภาพจากคลนิิกโรคจากการทาํงาน

คน 23,000 10,000

5.2 กรมอนามยั 10.5019        9.8014                -0.7005 -6.67

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะ
และส่งเสรมิสุขภาพ เพอืเตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยั
อยา่งมคุีณภาพ

10.5019        9.8014                -0.7005 -6.67

กจิกรรม พฒันาความรอบรูด้า้นการบรโิภคอาหาร
กจิกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก

10.5019        9.8014                -0.7005 -6.67

ตวัชวีดักจิกรรม ประชากรก่อนวยัสูงอาย ุ
(อาย ุ25 - 59 ปี) ไดร้บัการพฒันาทกัษะการเตรียม
ความพรอ้มเพอืการเป็นผูสู้งอายทุมีสุีขภาพดี

คน 8,000,000 8,500,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายท ี2 : ผูสู้งอายมีุความมนัคงทางเศรษฐกจิ สขุภาพ 

สงัคม และสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม
541.6890       401.0128              -140.6762 -25.97

   ตวัชีวดัที 1 : ผูสู้งอายมีุทกัษะการทาํงาน คน 25,395 10,800

ตวัชีวดัที 2 : ผูสู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม คน 221,420 233,090

ตวัชีวดัที 3 : มีสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม แหง่ 7,709 10,006

ตวัชีวดัที 4 : ผูสู้งอายทุุกกลุม่ศกัยภาพเขา้ถงึระบบบริการ
สขุภาพตามมาตรฐานและไดร้บัการดูแลทีเหมาะสม

คน 2,548,600 3,354,480

แนวทางการดาํเนินงานท ี2 : เสรมิสรา้งทกัษะดา้นอาชีพ
ในการดาํรงชีวิตอย่างมนัคง

14.6666        13.0784               -1.5882 -10.83

ตวัชีวดัที 1 : ผูสู้งอายไุดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะการมีรายได ้
และมีงานทาํ

คน 77,000 12,000

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

5.0000         5.0000                -                  -         

1.1 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 5.0000         5.0000                -                  -         

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการมงีานทาํ
และมรีายไดข้องผูสู้งอายุ

5.0000         5.0000                -                  -         

กจิกรรม การจดัการความรูแ้ละการฝึกอบรม
เพอืพฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ

5.0000         5.0000                -                  -         

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายทุเีขา้รบัการฝึกอบรม
ดา้นอาชพีเพอืส่งเสริมการมงีานทาํและมรีายได ้

คน 2,000 2,500

2. กระทรวงแรงงาน 9.6666         8.0784                -1.5882 -16.43

2.1 กรมการจดัหางาน 9.6666         8.0784                -1.5882 -16.43

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํ
ใหผู้สู้งอายุ

9.6666         8.0784                -1.5882 -16.43

กจิกรรม ส่งเสรมิการประกอบอาชพีใหผู้สู้งอายุ 3.6961         3.3163                -0.3798 -10.28

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายไุดร้บัการส่งเสริมการ
ประกอบ

คน 1,510 1,410

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายทุไีดร้บับริการมงีานทาํ 
มอีาชพี ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ - 50

กจิกรรม ส่งเสรมิการมงีานทาํของผูสู้งอายุ 5.9705         4.7621                -1.2084 -20.24

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายไุดร้บับริการเพอืส่งเสริม
การมงีานทาํ

คน 10,285 8,090

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายทุไีดร้บับริการมงีานทาํ 
มอีาชพี ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ - 50
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

แนวทางการดาํเนินงานท ี3 : ยกระดบัความคุม้ครอง
ทางสงัคมเพอืพฒันาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ

54.5258        43.4690               -11.0568 -20.28

ตวัชีวดัที 1 : ผูสู้งอายไุดร้บัการพฒันาและสรา้งเครือข่าย
ความคุม้ครองทางสงัคม

คน 221,420 233,090

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์ 40.4505        35.6298               -4.8207 -11.92

1.1 กรมกจิการผูสู้งอายุ 40.4505        35.6298               -4.8207 -11.92

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบการคุม้ครอง
ทางสงัคมของผูสู้งอายุ

40.4505        35.6298               -4.8207 -11.92

กจิกรรม การเสรมิสรา้งกลไกการพฒันาผูสู้งอายุ
ในชมุชน

32.9388        28.4995               -4.4393 -13.48

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนภาคีเครือขา่ยดา้นผูสู้งอายุ
ระดบัชมุชน เป็นกลไกการขบัเคลอืนภารกจิ
ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ

เครือขา่ย 1,839 1,920

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติ
และส่งเสริมอาชพีผูสู้งอายทุไีดร้บัการปรบัปรุง

แห่ง 26 22

ตวัชวีดักจิกรรม รอ้ยละของเครือขา่ยทไีดร้บั
การพฒันาศกัยภาพเป็นเครือขา่ยเขม้แขง็

รอ้ยละ 80 80

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายทุสีามารถเขา้ถงึ
ระบบการดูแลและคุม้ครอง

คน - 192,000

กจิกรรม ระบบดูแลและคุม้ครองพทิกัษส์ทิธิ
ผูสู้งอายุ

7.5117         7.1303                -0.3814 -5.08

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายทุสีามารถเขา้ถงึ
ระบบการดูแลและคุม้ครอง

คน 35,640 39,000

ตวัชวีดักจิกรรม รอ้ยละของผูสู้งอายทุเีขา้ถงึ
ระบบคุม้ครองทางสงัคมมคุีณภาพชวีติทดีขีนึ

รอ้ยละ 80 80

2. กระทรวงดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม 13.1372        6.4350                -6.7022 -51.02

2.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 13.1372        6.4350                -6.7022 -51.02

โครงการท ี1 :  โครงการสรา้งผูสู้งวยั
และผูด้อ้ยโอกาสเป็นกาํลงัคนดจิทิลัสูภ้ยัไซเบอร์

13.1372        6.4350                -6.7022 -51.02

กจิกรรม สรา้งผูสู้งวยัและผูด้อ้ยโอกาส
เป็นกาํลงัคนดจิทิลัสูภ้ยัไซเบอร์

13.1372        6.4350                -6.7022 -51.02

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนแพลตฟอรม์ผูสู้งวยั
สูภ้ยัไซเบอร์

แพลตฟอรม์ 1 -

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งวยัและผูด้อ้ยโอกาส 
เป็นกาํลงัคนสูภ้ยัไซเบอร์

คน 1,430 1,430

ตวัชวีดักจิกรรม มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน
ในการดาํเนินการร่วมกบัรฐั

ลา้นบาท 8.0000 -

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายไุดเ้ขา้ทาํงานเป็นแรงงานใหม่
ใหต้ลาดสรา้งรายไดใ้หร้ะบบเศรษฐกจิ ไม่นอ้ยกวา่

ลา้นบาท - 12.0000
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3. กระทรวงแรงงาน 0.9381         1.4042                0.4661           49.69    

3.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 0.9381         1.4042                0.4661           49.69    

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุ
เขา้ถงึระบบการคุม้ครองทางสงัคม

0.9381         1.4042                0.4661           49.69    

กจิกรรม ส่งเสรมิสทิธหินา้ทแีก่แรงงานสูงอายุ
และแรงงานนอกระบบกลุม่ผูสู้งอาย ุ(60 ปีขนึไป)

0.9381         1.4042                0.4661           49.69    

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนแรงงานสูงอายแุละแรงงาน
นอกระบบกลุม่ผูสู้งอาย ุ(60 ปีขนึไป) ไดร้บัการ
ส่งเสริมใหเ้ขา้ถงึระบบการคุม้ครองทางสงัคม

คน 450 660

แนวทางการดาํเนินงานท ี4 : ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม
สงิอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูสู้งอายุ

242.7593       248.8292              6.0699           2.50     

ตวัชีวดัที 1 : ทีอยู่อาศยัและสถานทีสาธารณะไดร้บัการ
ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายุ

แหง่ 7,715 10,006

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์ 177.7593       229.1142             51.3549          28.89    

1.1 กรมกจิการผูสู้งอายุ 177.7593       229.1142             51.3549          28.89    

โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุงทอียูอ่าศยัและ
สถานทสีาธารณะทเีหมาะสมกบัผูสู้งอายุและทกุวยั

177.7593       229.1142             51.3549          28.89    

กจิกรรม การปรบัปรุงสถานทสีาธารณะ
ใหเ้หมาะสมและปลอดภยั

0.9616         0.7615                -0.2001 -20.81

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนสถานทสีาธารณะทไีดร้บัการ
ปรบัปรุงใหเ้ออืต่อผูสู้งอายแุละคนทุกวยั

แห่ง 9 2

ตวัชวีดักจิกรรม รอ้ยละของสถานทสีาธารณะทไีดร้บั
การปรบัปรุงใหเ้ออืต่อผูสู้งอายแุละคนทุกวยั

รอ้ยละ 100 100

กจิกรรม การปรบัปรุงทอียูอ่าศยัใหเ้หมาะสม
และปลอดภยั

176.7977       228.3527             51.5550          29.16    

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนบา้นไดร้บัการปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมเพอืรองรบัสงัคมผูสู้งวยั

แห่ง 7,700 10,000

ตวัชวีดักจิกรรม รอ้ยละของจาํนวนบา้นทไีดร้บัการ
ปรบัปรุงมคีวามมนัคงปลอดภยั

รอ้ยละ 100 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

65.0000        19.7150               -45.2850 -69.67

2.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาติ

65.0000        19.7150               -45.2850 -69.67

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุ
มสีภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม

65.0000        19.7150               -45.2850 -69.67

กจิกรรม ขยายผลการใชน้วตักรรม เทคโนโลย ี
และนวตักรรมบรกิาร ในสถานสงเคราะหค์นชรา
ของชมุชนทอ้งถนิ

-               19.7150               19.7150          100.00  

ตวัชวีดักจิกรรม สถานสงเคราะหค์นชราไดร้บัการ
ติดตงัและใชง้านนวตักรรม เทคโนโลยี

แห่ง - 4

กจิกรรม ขยายผลการใชน้วตักรรม เทคโนโลย ี
และนวตักรรมบรกิาร ในศูนยพ์ฒันาการจดั
สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

65.0000        - -65.0000 -100.00

ตวัชวีดักจิกรรม ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม
ผูสู้งอายไุดร้บัการติดตงัและใชง้านนวตักรรม 

แห่ง 6 -

แนวทางการดาํเนินงานท ี5 : พฒันาระบบและนวตักรรม
การดูแลสขุภาพผูสู้งอายุ

229.7373       95.6362               -134.1011 -58.37

ตวัชีวดัที 1 : มีระบบการดูแลสขุภาพผูสู้งอายแุละนวตักรรม
สขุภาพ

ระบบ 4 -

ตวัชีวดัที 2 : ผูสู้งอายไุดร้บัการดูแลสขุภาพ คน - 3,354,480

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

137.6845       1.0000                -136.6845 -99.27

1.1 มหาวทิยาลยันเรศวร -               1.0000                1.0000           100.00  

โครงการท ี1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
เพอืรองรบัสงัคมสูงวยั

-               1.0000                1.0000           100.00  

กจิกรรม พฒันาระบบและนวตักรรมการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุ

-               1.0000                1.0000           100.00  

ตวัชวีดักจิกรรม  จาํนวนผูสู้งอายทุุกกลุม่ศกัยภาพ
เขา้ถงึระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและไดร้บั
การดูแลทเีหมาะสม

คน - 100

1.2 มหาวทิยาลยัมหดิล 99.4515        - -99.4515 -100.00

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพ
ของผูสู้งอายุ

99.4515        - -99.4515 -100.00

กจิกรรม พฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 99.4515        - -99.4515 -100.00

ตวัชวีดักจิกรรม การก่อสรา้งศูนยว์ทิยาการเวชศาสตร์
ผูสู้งอายรุะดบัชาติ (พนืทสีมทุรสาคร) แลว้เสร็จ 

รอ้ยละ 100 -
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

1.3 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์
(องคก์ารมหาชน)

38.2330        - -38.2330 -100.00

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์
และการบรกิารดา้นชวีวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
เพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

38.2330        - -38.2330 -100.00

กจิกรรม การใหบ้รกิารฝงัรากฟนัเทยีม
สาํหรบัผูสู้งอายุ

28.7330        - -28.7330 -100.00

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายทุเีขา้ถงึ
หรือใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะทดีขีองผูสู้งอายุ

ราย 2,000 -

กจิกรรม การใชเ้ครอืงช่วยฝึกเดนิในผูสู้งอายุ
ทป่ีวยเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง

9.5000         - -9.5000 -100.00

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายทุเีขา้ถงึ
หรือใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะทดีขีองผูสู้งอายุ

ราย 1,000 -

2. กระทรวงสาธารณสุข 92.0528        94.6362               2.5834           2.81     

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 16.6940        16.4141               -0.2799 -1.68

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งเสรมิระบบการดูแล
สุขภาพเพอืรองรบัผูสู้งอายแุบบบูรณาการ

16.6940        16.4141               -0.2799 -1.68

กจิกรรม สรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสุขภาพ
เพอืรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

16.6940        16.4141               -0.2799 -1.68

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายทุไีดร้บัการคดักรอง/
ประเมนิสุขภาพ

คน 1,000,000 1,000,000

2.2 กรมการแพทย์ 14.4529        18.1490               3.6961           25.57    

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึ
ระบบและนวตักรรมการดูแลสุขภาพ

14.4529        18.1490               3.6961           25.57    

กจิกรรม การพฒันาการดูแลผูสู้งอายุ 14.4529        18.1490               3.6961           25.57    

ตวัชวีดักจิกรรม ขอ้มูลประชากรผูสู้งอายเุขา้สู่ระบบ
Aging Health Data

คน 150,000 165,000

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายทุเีขา้มาในระบบ
การบริการ (ระบบการคดักรองคดัแยก ระบบการ
คดักลุม่ (วนิิจฉยั) ระบบการดูแลต่อเนืองในชมุชน 

ในการดูแลผูสู้งอาย ุ3 กลุม่ คือ กลุม่ปกติ 
กลุม่การรูค้ิดบกพร่องเลก็นอ้ย และกลุม่สมองเสอืม)

คน 500 1,000

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายทุเีขา้มารบับริการสุขภาพ
ในสถานบริการสุขภาพ/คลนิิกผูสู้งอายุ

คน 14,000 16,000

ตวัชวีดักจิกรรม ผูป่้วยสูงอายภุาวะเปราะบาง
ในระบบการดูแลระยะกลางผ่านระบบดจิทิลัการแพทย์

คน 2,000 2,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายไุดร้บัการป้องกนัหกลม้
ตามรูปแบบฯ โดยบุคลากรสุขภาพ

คน 10,000 2,500

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายทุปีระสบภาวะยากลาํบาก
ในการดูแลสุขภาพไดร้บัการดูแลและจดัการ
ความเจบ็ป่วยทซีบัซอ้น

คน - 7,000

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายทุเีขา้ทาํงานไดร้บัการตรวจ
สุขภาพและดูแลดา้นอาชวีอนามยั

คน 10,000 -

ตวัชวีดักจิกรรม มรีายงานการติดตามดูแลผูป่้วย
และฟืนฟูสมรรถภาพช่องปากภายหลงัการฝงัราก
ฟนัเทยีมเป็นไปอย่างต่อเนือง

คน 4,000 4,000

2.3 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 1.0000         1.0000                -                  -         

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ
ดว้ยภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก

1.0000         1.0000                -                  -         

กจิกรรม การส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ
ดว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

1.0000         1.0000                -                  -         

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายใุนชมุชนไดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพดว้ยโปรแกรมผูสู้งวยัสดใส
ห่างไกลสมองเสอืมดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยผ์สมผสาน ไม่นอ้ยกวา่

ราย 7,600 -

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายใุนชมุชนไดร้บัการ
ดูแลสุขภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก ไม่นอ้ยกวา่

คน - 15,200

2.4 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 1.2279         1.0522                -0.1757 -14.31

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิ
ศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัผูสู้งอายุ

1.2279         1.0522                -0.1757 -14.31

กจิกรรม พฒันาระบบดูแลผูสู้งอายใุนชมุชน
แบบไรร้อยต่อ

1.2279         1.0522                -0.1757 -14.31

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูสู้งอายเุป้าหมายทไีดร้บัการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสยีงโดยชมุชน

คน 10,000 88,000

2.5 กรมสุขภาพจติ 10.0850        9.0850                -1.0000 -9.92

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งสุขภาพจติ
วยัสูงอายุ

10.0850        9.0850                -1.0000 -9.92

กจิกรรม เสรมิสรา้งสุขภาพจติในกลุม่วยัสูงอายุ 10.0850        9.0850                -1.0000 -9.92

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายไุดร้บัการเสริมสรา้งสุขภาวะ
ทางใจ

คน 400,000 -

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายทุเีสยีงต่อการมปีญัหา
สุขภาพจติไดร้บัการดูเเลทางสงัคมจติใจ

คน 100,000 -

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายเุขา้ถงึระบบการเสริมสรา้ง
ความเขม้แขง็ทางใจ

คน - 100,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566  งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชวีดักจิกรรม ญาติผูสู้งอายทุมีภีาวะพงึพงิเขา้ถงึ
ระบบการเสริมสรา้งพลงัใจ

คน - 10,000

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายสุมองเสอืมทมีปีญัหา
พฤติกรรมและจติใจไดร้บัการดูแล ฟืนฟูสภาพ

คน - 3,000

2.6 กรมอนามยั 48.5930        48.9359               0.3429           0.71     

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งสงัคมหว่งใยใส่ใจ
สุขภาพผูสู้งอายุ

48.5930        48.9359               0.3429           0.71     

กจิกรรม ส่งเสรมิการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว
แบบบูรณาการ

-               26.0315               26.0315          100.00  

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายทุมีภีาวะพงึพงิเขา้ถงึระบบ
การดูแลสุขภาพ

คน 300,000 400,000

กจิกรรม พฒันา ส่งเสรมิ การเขา้ถงึระบบ
การดูแลและส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ

48.5930        22.9044               -25.6886 -52.86

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายกุลุม่ดเีขา้ถงึระบบ
การส่งเสริมสุขภาพ

คน 500,000 640,680

ตวัชวีดักจิกรรม ผูสู้งอายทุุกกลุม่เขา้ถงึบริการ
ดูแลสุขภาพช่องปากตามจาํเป็น

คน 800,000 900,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชีวดัท ี1 :  ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพรอ้มก่อนเขา้สู่
สงัคมสูงวยัทกุมิต ิและมีการนําไปใช ้5,538,891 คน

ตวัชีวดัท ี1 :  ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีส่วนรว่ม
ในการเตรยีมความพรอ้มในทกุมิต ิ8,521,400 คน

             3,269,500 บาท
1. งบรายจา่ยอืน              3,269,500 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้มเพอืรองรบัสงัคมสูงวยั              3,269,500 บาท

             6,148,500 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน              6,148,500 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              6,148,500 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน              6,148,500 บาท

             3,971,400 บาท
1. งบดาํเนินงาน              3,971,400 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              3,971,400 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                195,000 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                  26,200 บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน                330,000 บาท
(4) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมรณรงคส์รา้งความตระหนกัถงึคุณค่าของผูสู้งอายุ              3,420,200 บาท

            20,850,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             20,850,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             20,850,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             20,850,000 บาท

เป้าหมายท ี1 : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคมสูงวยั

แนวทางการดาํเนินงานท ี1 : ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการเตรยีมความพรอ้มรองรบัสงัคมสูงวยั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์
กรมกิจการผูสู้งอายุ
โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่ายสรา้งความมนัคงทางสงัคมเพือรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

สาํนกันายกรฐัมนตรี
กรมประชาสมัพนัธ์
โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้มเพือรองรบัสงัคมสูงวยั

สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ
โครงการสานพลงัพฒันานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนรว่มรองรบัสงัคมสูงวยัภายใตวิ้ถีชีวิตใหม่

กระทรวงดิจทิลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั
โครงการ Coding เพือผูสู้งอายุ
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             2,187,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน              2,187,200 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              2,187,200 บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                  54,400 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม              1,186,800 บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน                344,000 บาท
(4) วสัดุเชือเพลงิและหล่อลนื                602,000 บาท

             1,431,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน              1,431,000 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              1,431,000 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งศกัยภาพศูนยโ์รคจากการทาํงานและเครอืข่ายสุขภาพ
ในการดูแลสุขภาพคนวยัทาํงานก่อนและหลงัเป็นโรคเพอืเตรยีมความพรอ้ม
เขา้สู่วยัสูงอายุ              1,431,000 บาท

             9,801,400 บาท
1. งบดาํเนินงาน              9,801,400 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              9,801,400 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              1,890,000 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม              2,152,300 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ                513,500 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพอืพฒันาเครอืข่ายวชิาการ                298,500 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์              4,390,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                539,000 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ                  18,100 บาท

กรมอนามยั
โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะและส่งเสรมิสุขภาพ เพือเตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมีคณุภาพ

กระทรวงแรงงาน
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
โครงการส่งเสรมิสวสัดิการเพือเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การเกษียณอย่างมีคณุภาพ
ของประชากรวยัแรงงาน อายุ 25 - 59 ปี

กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้วยัสูงอายุในทกุมิติ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชีวดัท ี1 :  ผูสู้งอายุมีงานทาํและมีรายได ้10,800 คน
ตวัชีวดัท ี2 :  ผูสู้งอายุไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม 233,090 คน
ตวัชีวดัท ี3 :  มีสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม 10,006 แหง่
ตวัชีวดัท ี4 :  ผูสู้งอายุทกุกลุ่มศกัยภาพเขา้ถึงระบบบรกิารสุขภาพตามมาตรฐาน
และไดร้บัการดูแลทเีหมาะสม 3,354,480 คน

ตวัชีวดัท ี1 :  ผูสู้งอายุไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะการมีรายไดแ้ละมีงานทาํ 12,000 คน

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

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              5,000,000 บาท
1) เงนิอุดหนุนโครงการจดัการความรูเ้พอืส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ
ของผูสู้งอายุ              5,000,000 บาท

             8,078,400 บาท
1. งบรายจา่ยอืน              8,078,400 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการมงีานทาํของผูสู้งอายุ              4,762,100 บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการประกอบอาชีพใหผู้สู้งอายุ              3,316,300 บาท

ตวัชีวดัท ี1 :  ผูสู้งอายุไดร้บัการพฒันาและสรา้งเครอืข่ายความคุม้ครองทางสงัคม 

233,090 คน
            35,629,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน             16,168,600 บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             16,168,600 บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              1,159,000 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชุม                794,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                372,600 บาท
(4) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                471,500 บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน                330,000 บาท
(6) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมภายในศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสรมิ
อาชีพผูสู้งอายุ              7,716,500 บาท

เป้าหมายท ี2 : ผูสู้งอายุมีความมนัคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สงัคม และสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม

แนวทางการดาํเนินงานท ี3 : ยกระดบัความคุม้ครองทางสงัคมเพือพฒันาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์

แนวทางการดาํเนินงานท ี2 : เสรมิสรา้งทกัษะดา้นอาชีพในการดาํรงชีวิตอย่างมนัคง

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
สถาบนัวิทยาลยัชุมชน
โครงการส่งเสรมิการมีงานทาํและมีรายไดข้องผูสู้งอายุ

กระทรวงแรงงาน
กรมการจดัหางาน
โครงการขยายโอกาสการมีงานทาํใหผู้สู้งอายุ
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(7) ค่าสนบัสนุนการขบัเคลอืนระบบดูแลและคุม้ครองพทิกัษส์ทิธิ
ผูสู้งอายุในระดบัพนืที              5,195,500 บาท
(8) วสัดุสาํนกังาน                129,500 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน             19,461,200 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ             19,461,200 บาท

1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง             19,461,200 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)

             6,435,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน              6,435,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              6,435,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน              6,435,000 บาท

             1,404,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน              1,404,200 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              1,404,200 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม              1,366,200 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                  38,000 บาท

ตวัชีวดัท ี1 :  ทอียู่อาศยัและสถานทสีาธารณะไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้หมาะสม
กบัผูสู้งอายุ 10,006 แหง่

          229,114,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน              4,114,200 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              4,114,200 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                441,900 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                854,600 บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                485,200 บาท
(4) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน                660,000 บาท
(5) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมเสรมิสรา้งชุมชนทเีป็นมติรกบัผูสู้งอายุ                292,500 บาท
(6) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมการดาํเนินการปรบัสภาพแวดลอ้มทเีออืต่อผูสู้งอายุ              1,380,000 บาท

แนวทางการดาํเนินงานท ี4 : ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูสู้งอายุ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์
กรมกิจการผูสู้งอายุ
โครงการปรบัปรุงทอียู่อาศยัและสถานทสีาธารณะทเีหมาะสมกบัผูสู้งอายุและทกุวยั

กระทรวงดิจทิลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั
โครงการสรา้งผูสู้งวยัและผูด้อ้ยโอกาสเป็นกาํลงัคนดิจทิลัสูภ้ยัไซเบอร ์

            19,461,200 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถึงระบบการคุม้ครองทางสงัคม
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2. งบเงนิอดุหนุน           225,000,000 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป           225,000,000 บาท

1) เงนิอุดหนุนปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นผูสู้งอายุใหม้คีวามเหมาะสมและปลอดภยั           225,000,000 บาท

            19,715,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             19,715,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             18,961,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยเีพอืการดูแลผูสู้งอายุ
ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 งาน             18,961,000 บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ                754,000 บาท
1) ค่าครุภณัฑ์                754,000 บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท                754,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

ตวัชีวดัท ี1 :  ผูสู้งอายุไดร้บัการดูแลสุขภาพ 3,354,480 คน

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

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              1,000,000 บาท
1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน
มหาวทิยาลยันเรศวร              1,000,000 บาท

            16,414,100 บาท
1. งบดาํเนินงาน             16,414,100 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             16,414,100 บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ              2,118,100 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม             11,104,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม              3,192,000 บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ
โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุมีสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสม

กระทรวงสาธารณสุข
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
โครงการสรา้งเสรมิระบบการดูแลสุขภาพเพือรองรบัผูสู้งอายุแบบบูรณาการ

แนวทางการดาํเนินงานท ี5 : พฒันาระบบและนวตักรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
มหาวิทยาลยันเรศวร
โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือรองรบัสงัคมสูงวยั
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            18,149,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน             18,149,000 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             18,149,000 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการใชน้วตักรรมการดูแลสุขภาพช่องปากพรอ้มมลู
เพอืผูสู้งอายุแบบไรร้อยต่อ              4,216,400 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุทมีภีาวะสมองเสอืม
ครบวงจรเชือมโยงการดูแลแบบไรร้อยต่อเพอืการพฒันาอย่างยงัยนื 
(พ.ศ. 2565 - 2569)              1,791,300 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแลและป้องกนัภาวะหกลม้
ในผูสู้งอายุตามบรบิทพนืที                945,600 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพผูสู้งอายุในสถานบรกิารสุขภาพ
แต่ละระดบั เพอืผูสู้งอายุไดร้บัการดูแลรกัษา ส่งต่ออย่างเหมาะสม              3,585,500 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการป้องกนัโรคระดบัทตุยิภูม ิ
เพอืดูแลรกัษากลุม่อาการหรอืโรคทพีบบอ่ยในผูสู้งอายุ              3,905,700 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัระบบรบัปรกึษา ระบบส่งต่อและระบบตดิตาม
การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) สาํหรบัผูป่้วยสูงอายุ
หลงัการผา่ตดัและผูสู้งอายุทมีภีาวะเปราะบาง              1,529,700 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพและจดัการความเจ็บป่วย
ทซีบัซอ้นในผูสู้งอายุทปีระสบภาวะยากลาํบาก              2,174,800 บาท

             1,000,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน              1,000,000 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              1,000,000 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก              1,000,000 บาท

1,052,200             บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,052,200             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,052,200             บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 502,300                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 549,900                บาท

กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ
โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัผูสู้งอายุ

กรมการแพทย์
โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถึงระบบและนวตักรรมการดูแลสุขภาพ

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก
โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยภมิูปญัญาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก
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             9,085,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน              9,085,000 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              9,085,000 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางใจในผูสู้งอายุไทย              5,835,000 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแล ฟืนฟูสมรรถนะผูสู้งอายุ
ทมีปีญัหาสุขภาพจติ และพฤตกิรรมทผีดิปกติ              3,250,000 บาท

            48,935,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน             48,935,900 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             48,935,900 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              7,349,600 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม             22,741,200 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              2,476,600 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ                389,400 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์              3,400,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                420,000 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพอืพฒันาเครอืข่ายวชิาการ              9,909,400 บาท
(8) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา              2,249,700 บาท

กรมอนามยั
โครงการสรา้งสงัคมหว่งใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ

กรมสุขภาพจติ
โครงการเสรมิสรา้งสุขภาพจติวยัสูงอายุ
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานทรีบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา
งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

57,791,874,300          54,121,857,500            

423,550,400             89,728,300                 

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทวัประเทศ
    2.2 พนืทดีาํเนินการ : พนืทไีมม่รีะบบนาํประปา พนืทใีนเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน พนืทชีุมชน
    และเมอืงเศรษฐกิจสาํคญั และพนืทป่ีาตน้นาํทเีสอืมโทรม

หน่วยรบังบประมาณทเีป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกังานทรพัยากรนาํแห่งชาติ

(1) เพอืใหป้ระเทศมคีวามมนัคงดา้นนาํเพมิขนึ มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนาํอย่างเป็นระบบและยงัยนื
ทงันาํบนดนิ และนาํใตด้นิ

(6) พฒันาเพมิประสทิธภิาพระบบบาํบดันาํเสยี  ตลอดจนเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ สนบัสนุนองคก์รลุม่นาํ
พฒันาระบบฐานขอ้มลู การประชาสมัพนัธ ์การตดิตามประเมนิผลและการมส่ีวนร่วม

(3) จดัระบบการจดัการภยัพบิตัจิากนาํในภาวะวกิฤต ิเตอืนภยัอุทกภยัและภยัแลง้ เพอืลดความสูญเสยี
และความเสยีงอย่างมปีระสทิธภิาพ

(5) เพมิประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟืนฟู พนืทป่ีาตน้นาํและแหลง่นาํธรรมชาต ิแหลง่กกัเก็บนาํ ระบบกระจายนาํ
และเชือมโยงโครงข่ายลุม่นาํทงัในและนอกเขตชลประทาน ปรบัปรุงทางนาํ พนืทรีองรบันาํ  จดัทาํผงัเมอืง
และระบบป้องกนันาํท่วมชุมชนและพนืทเีศรษฐกิจ

(4) พฒันาแหลง่นาํทงัในและนอกเขตชลประทานใหส้ามารถทาํเกษตรได ้จดัหาพฒันาแหลง่นาํใหเ้พยีงพอ
ต่อการเจรญิเตบิโตของเขตเมอืง เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเทยีว

(2) เพมิผลติภาพของนาํทงัระบบในการใชน้าํอย่างประหยดัและสรา้งมลูค่าเพมิจากการใชน้าํ
โดยจดัทาํแผนบรรเทาอุทกภยัแบบบูรณาการ

    หน่วยรบังบประมาณทเีกียวขอ้ง : 8 กระทรวง 19 หน่วยงาน



4. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธ ิ: ทกุหมู่บา้นมนีาํสะอาดอุปโภคบรโิภค
นาํเพอืการผลติมนัคง ความเสยีหายจากอุทกภยัลดลง
คุณภาพนาํอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน บรหิารจดัการนาํอย่างยงัยนื
ภายใตก้ารพฒันาอย่างสมดุล โดยการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

- ตวัชีวดั : พนืทรีบัประโยชนจ์ากแหลง่นาํเพมิขนึ ไร่ 271,711 389,037

- ตวัชีวดั : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึนาํประปา ครวัเรอืน 101,440 49,381

- ตวัชีวดั : ปรมิาตรการเก็บกกันาํ/ปรมิาณนาํตน้ทนุเพมิขนึ ลา้น ลบ.ม. 254.96 158.27

- ตวัชีวดั : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่นาํ ครวัเรอืน 133,408 153,960

- ตวัชีวดั : พนืททีไีดร้บัผลกระทบจากนาํท่วมและอุทกภยัลดลง ไร่ 471,712 336,882

- ตวัชีวดั : เพมิประสทิธภิาพการระบายนาํ ร่องนาํ 3 4

- ตวัชีวดั : แหลง่นาํธรรมชาตไิดร้บัการฟืนฟู พนืทไีดร้บัการพฒันา
และเพมิประสทิธภิาพการจดัการนาํเสยี

แห่ง 34 333

- ตวัชีวดั : จาํนวนพนืทป่ีาทไีดร้บัการปลูกฟืนฟู ไร่ 23,839 14,970

- ตวัชีวดั : ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิในพนืทตีน้นาํ ไร่ 43,502 108,223

- ตวัชีวดั : มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํครอบคลมุ
ทกุลุม่นาํอย่างสมดุล

ลุม่นาํ 22 22
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5. แผนภาพความเชือมโยง
. แผนภาพความเชือมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท ี 3 แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)

และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทเีป็นมิตรต่อสงิแวดลอ้มยุทธศาสตรช์าติ

ยุทธศาสตร์
การจดัสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรด์า้นท ี  : การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
ประเดน็ที การบรหิารจดัการนําทงัระบบ
แผนย่อยที : การพฒันาการจดัการนําเชิงลุ่มนําทงัระบบเพอืเพมิความมนัคงดา้นนําของประเทศ
แผนย่อยที : การเพมิผลติภาพของนําทงัระบบ ในการใชน้ําอย่างประหยดั รูค้ณุค่า และสรา้งมูลค่าเพมิจากการ
ใชน้ําใหท้ดัเทยีมกบัระดบัสากล
แผนย่อยที : การอนุรกัษ์และฟืนฟูแม่นําลาํคลองและแหล่งนําธรรมชาตทิวัประเทศ

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ

เป้าหมายท ี : ทกุหมู่บา้นและ
ชมุชนเมอืงมนีาํสะอาดเพอื
อปุโภคบรโิภค จดัหาแหล่งนาํ
สาํรองในพนืทขีาดแคลน และมี
คุณภาพมาตรฐานในราคาทเีหมาะสม
และประหยดันาํทกุภาคส่วน

เป้าหมายท ี  : การบรรเทานาํท่วมและ
อทุกภยัในพนืทชีมุชน พนืทเีศรษฐกจิ
สาํคญัและพนืทเีกษตรอยา่งเป็นระบบ

เป้าหมายท ี  : บริหารจดัการ
ทรพัยากรนาํครอบคลุมทกุลุม่นาํ
อย่างสมดุล

เป้าหมายท ี  : พนืทปี่าตน้นาํที
เสอืมโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ืนฟู 
รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพนืทตีน้นาํ 
และพนืทลีาดชนั

เป้าหมายท ี : การจดัการนาํเสยี และฟืนฟู
แหลง่นาํธรรมชาติทวัประเทศใหม้คีุณภาพอยู่ใน
ระดบัพอใชข้นึไป รวมถงึการนาํนาํเสียกลบัมาใช ้
ใหม่ และการจดัการนาํเพอืรกัษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ

เป้าหมายท ี : การจดัการนาํภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมอย่าง
สมดุล รวมถงึการเพมิผลติภาพ
การใชน้าํ

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ

(ร่าง) แผนพฒันาฯ ฉบบัท ี

13 

และแผนการปฎริูป
ประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)

(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี

หมดุหมายท ี  :  ไทยเป็นประเทศชนันําดา้นสนิคา้เกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมดุหมายท ี  :  ไทยสามารถลดความเสยีงและผลกระทบ
จากภยัธรรมชาตแิละการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ

. .  : การพฒันาการจดัการเชิงลุ่มนําทงัระบบเพอืเพมิความมนัคง
ดา้นนําของประเทศ
เป้าหมาย
- ระดบัความมนัคงดา้นนาํอปุโภคบริโภคเพมิขนึ
ตวัชีวดั
- ดชันีความมนัคงดา้นนาํอปุโภคบริโภค อยูใ่นระดบั .

- ดชันีความมนัคงดา้นนาํเพอืสงิแวดลอ้ม อยูใ่นระดบั .

. . : การเพมิผลติภาพของนําทงัระบบในการใชน้ําอย่างประหยดั รูคุ้ณค่า
และสรา้งมูลค่าเพมิจากการใชน้ําใหท้ดัเทยีมกบัระดบัสากล
เป้าหมาย
- ระดบัความมนัคงดา้นนาํในเขตเมืองเพมิขนึ
- ระดบัความมนัคงดา้นนาํเพอืการพฒันาเศรษฐกจิเพมิขนึ
- ผลติภาพจากการใชน้าํเพมิขนึ
ตวัชีวดั
- ดชันีความมนัคงดา้นนาํในเขตเมือง อยูใ่นระดบั 

- ดชันีความมนัคงดา้นนาํเพอืการพฒันาเศรษฐกจิ อยูใ่นระดบั .

- ผลติภาพจากการใชน้าํ เพมิขนึ  เท่า จากค่าเฉลยีปี 

. . : การอนุรกัษ์และฟืนฟูแม่นําลาํคลองและแหล่งนําธรรมชาติทวัประเทศ
เป้าหมาย
- แม่นาํลาํคลองและแหลง่นาํธรรมชาติทวัประเทศมรีะบบนิเวศน์
และทศันียภาพทดี ีมคีุณภาพไดม้าตรฐานเพมิขนึ

ตวัชีวดั
- สดัส่วนพนืทลีาํนาํไดร้บัการฟืนฟู ลาํนาํสายหลกัใน  ลุม่นาํ
มคีวามสาํเรจ็รอ้ยละ  ของพนืทเีป้าหมาย

- สดัส่วนพนืทชีุ่มนาํและแหล่งนาํทไีดร้บัการฟืนฟู (ลาํนาํสาขาใน  ลุม่นาํ
มคีวามสาํเรจ็รอ้ยละ  ของพนืทเีป้าหมาย, แหลง่นาํธรรมชาติ
ทมีฟีืนผวินาํเกนิ ,  ไร่ มคีวามสาํเรจ็รอ้ยละ  ของพนืทเีป้าหมาย)

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)
1. ดา้นเศรษฐกจิ
2. ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม
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.  แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรนํา 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ       ,121.8575  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ                                  .         ลา้นบาท 

 

 

 

เป้าหมายที 1 : ทกุหมู่บา้นและชมุชนเมอืงมนีาํสะอาดเพอือุปโภคบรโิภค จดัหาแหล่งนาํสาํรอง
ในพนืทขีาดแคลน และมคีุณภาพมาตรฐานในราคาทเีหมาะสมและประหยดันาํทกุภาคส่วน 

ตวัชีวดัที 1 : จาํนวนครวัเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถึงนาํประปา ,  ครวัเรอืน 

เป้าหมายที   : การจดัการนาํภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอยา่งสมดุล รวมถงึการเพมิผลติภาพการใชน้าํ 
ตวัชีวดัที 1 : พนืทรีบัประโยชนจ์ากแหล่งนาํเพมิขนึ ,  ไร่ 
ตวัชีวดัที 2 : ปริมาตรการเก็บกกันาํ/ปริมาณนาํตน้ทุนเพมิขนึ 158.27 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
ตวัชีวดัที 3 : ครวัเรือนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งนาํ ,  ครวัเรอืน

แนวทางท ี .  : พฒันา เพมิประสิทธิภาพ อนุรกัษ ์ฟืนฟูแหลง่นาํ ระบบกระจายนาํ และเชอืมโยงวางระบบเครอืขา่ยนาํ/ลุม่นาํ ทงัในและนอกเขตชลประทาน  

ตวัชีวดั  

1. ก่อสรา้งแหล่งนาํ/ระบบกระจายนาํ (ใหม่) จาํนวนแหล่งนาํ/นาํบาดาล เพมิขนึ  แห่ง พนืททีรีบัประโยชนจ์ากแหล่งนาํเพมิขนึ ,  ไร่ /พนืทชีลประทานเพมิขนึ ,  ไร่
ปริมาตรการเก็บกกันาํ/ปริมาณนาํตน้ทุนเพมิขนึ .  ลา้นลูกบาศกเ์มตร / ,  ครวัเรือน

2. เพมิประสทิธิภาพแหล่งนาํและระบบกระจายนาํเดมิ พนืทรีบัประโยชนเ์พมิขนึ ,  ไร่
3. จดัหานาํในพนืทเีกษตรนาํฝน 3 แห่ง/บ่อ  16.44 ลา้นลูกบาศกเ์มตร พนืทรีบัประโยชน ์ ,  ไร่  ,  ครวัเรือน
4. ปริมาณฝนจากการปฏิบตัิการฝนหลวงในพนืทกีารเกษตร ,  ลา้น ลบ.ม.

5. ปริมาณฝนจากการปฏิบตัิการฝนหลวงในเขอืนและอ่างเก็บนาํ 450 ลา้น ลบ.ม.

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังานทรพัยากรนาํ
แหง่ชาติ 

แนวทางท ี .  : จดัหา พฒันาแหลง่นาํตน้ทนุ เพมิประสทิธิภาพและ 
ขยายเขตระบบประปาเพอือุปโภคบริโภค 

ตวัชีวดั  

1. การพฒันา ขยายเขตและเพมิประสทิธิภาพระบบประปาหมู่บา้น จาํนวน  แห่ง / ,  ครวัเรอืน
. พฒันาระบบประปาเมือง และพนืทเีศรษฐกิจ จาํนวน  แห่ง / ,  ครวัเรอืน

3. พฒันานาํอุปโภคบริโภคใหไ้ดม้าตรฐานและราคาทเีหมาะสม  แห่ง / ,  ครวัเรือน

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชีวดั 

แนวทาง/ตวัชีวดั 

หน่วยงาน 

ทีรบัผิดชอบ 

โครงการ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

  . สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

- โครงการตรวจวดัและพฒันาคุณภาพนาํเพอืการอุปโภคและบริโภคดว้ยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

  . สํานกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

- โครงการพฒันาคุณภาพแหล่งนาํดิบเพอืพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
. กรมทรพัยากรนําบาดาล
- โครงการจดัหาแหล่งนาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหาในพนืทแีลง้ซาํซากหรือนาํเค็ม
- โครงการพฒันานาํบาดาลเพอืความมนัคงระดบัชุมชน
- โครงการสาํรวจและประเมนิศกัยภาพนาํบาดาลเพอืพฒันาเป็นแหล่งนาํตน้ทุนขนาดใหญ่

กระทรวงสาธารณสุข 

  . กรมอนามยั 

- โครงการเพมิประสทิธิภาพการจดัการนาํเพอืการบริโภค
รฐัวิสาหกิจ 
  . การประปาส่วนภูมิภาค 

- โครงการพฒันาเพมิประสทิธิภาพระบบประปาเมืองและพนืทเีศรษฐกิจ

รวมงบประมาณรายจ่าย 2,742.3766 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  89.7283 ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  . กรมชลประทาน 

- โครงการเพมิปริมาณนาํในอ่างเก็บนาํเขอืนแม่กวงอุดมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่
- โครงการเขอืนทดนาํผาจุก จงัหวดัอุตรดิตถ ์
- โครงการอ่างเก็บนาํคลองหลวง จงัหวดัชลบุรี
- โครงการหว้ยโสมงอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัปราจีนบุรี
- โครงการอ่างเก็บนาํหว้ยนาํรีอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัอุตรดิตถ ์
- โครงการจดัหาแหล่งนาํและเพมิพนืทชีลประทาน
- โครงการอ่างเก็บนาํนาํปีอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัพะเยา
- โครงการประตูระบายนาํศรีสองรกัอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ

อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

- โครงการพฒันาลุ่มนาํหว้ยหลวงตอนล่าง จงัหวดัหนองคาย
- โครงการอ่างเก็บนาํลาํสะพงุ อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัชยัภูมิ
- โครงการประตูระบายนาํบา้นก่อพรอ้มระบบส่งนาํ จงัหวดัสกลนคร
- โครงการอ่างเก็บนาํลาํนาํชี อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัชยัภมูิ
- โครงการอ่างเก็บนาํหว้ยกรอกเคียน จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รวมงบประมาณรายจ่าย , .   ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 
  . กรมประมง 

- โครงการพฒันาหนองหารดา้นการประมง
. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- โครงการดดัแปรสภาพอากาศ
. สํานกังานการปฏริูปทีดินเพอืเกษตรกรรม
- โครงการพฒันาแหล่งนาํเพอืการเกษตรในเขตปฏิรูปทดีิน

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

  . กรมทรพัยากรนํา 
- โครงการพฒันาและเพมิประสทิธิภาพระบบกระจายนาํ
- โครงการอนุรกัษ ์ฟืนฟ ูพฒันาแหล่งนาํและบริหารจดัการนาํ
. กรมทรพัยากรนําบาดาล
- โครงการพฒันานาํบาดาลเพอืการเกษตร
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.  แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี  

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรนํา 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ       ,121.8575  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ                                  .        ลา้นบาท 

เป้าหมายที 3 : การบรรเทานาํท่วมและอทุกภยัในพนืทชีมุชน พนืทเีศรษฐกจิสาํคญัและพนืทเีกษตรอย่างเป็นระบบ 

ตวัชีวดัที 1 : พนืททีไีดร้บัผลกระทบจากนาํท่วมและอุทกภยัลดลง ,  ไร่ 
ตวัชีวดัที 2 : เพมิประสทิธิภาพการระบายนาํ  ร่องนาํ 

เป้าหมายที 4 : การจดัการนาํเสยี และฟืนฟูแหลง่นาํธรรมชาตทิวัประเทศใหม้คีุณภาพอยู่ในระดบัพอใชข้นึไป รวมถงึการนํานาํเสียกลบัมาใชใ้หม่  
และการจดัการนาํเพอืรกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตวัชีวดัที 1 : แหล่งนาํธรรมขาติไดร้บัการฟืนฟ ูพนืทไีดร้บัการพฒันาและเพมิประสทิธิภาพการจดัการนาํเสยี  แห่ง 

แนวทางท ี4.  : พฒันา เพมิประสทิธิภาพระบบบาํบดันาํเสยี ป้องกนัระดบัความเค็มและลดนาํเสยีจากแหลง่กาํเนิดชมุชนและพนืทเีศรษฐกจิ 
ตวัชีวดั 

1. เพมิประสทิธิภาพในการบาํบดัและควบคุมการระบายนาํเสยี  แห่ง

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

สาํนกังาน 

ทรพัยากรนาํแหง่ชาติ 

แนวทางท ี3.1 : ปรบัปรุงทางนาํ ทางผนันาํ พนืทรีบันาํนอง เขตการใชป้ระโยชน์ทดีนิ จดัทาํผงัเมือง 
และระบบป้องกนันาํทว่มชมุชนและพนืทเีศรษฐกจิ 

ตวัชีวดั 

1. ปรบัปรุงทางนาํ  แห่ง ความยาว  ,  เมตร
2. ป้องกนันาํท่วมชมุชนเมอืง พนืทไีดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ  แห่ง / ,  ไร่/ ,  ครวัเรอืน

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชีวดั 

แนวทาง/ตวัชีวดั 

หน่วยงาน 

ทีรบัผิดชอบ 

โครงการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  . กรมชลประทาน 

- โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงนครศรีธรรมราช อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ จ.นครศรีธรรมราช
- โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนาํ
- โครงการคลองระบายนาํหลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
- โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงชยัภมูิ จงัหวดัชยัภูมิ (ระยะท ี )

- โครงการประตูระบายนาํลาํนาํพงุ-นาํกาํอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัสกลนคร
- โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั

กระทรวงคมนาคม 

  . กรมเจา้ท่า 
- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืสนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรนาํ

กระทรวงมหาดไทย 

  . กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
- โครงการป้องกนันาํท่วมพนืทชีมุชน

รวมงบประมาณรายจ่าย , .  ลา้นบาท 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

  . สํานกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

- โครงการเพมิประสทิธิภาพการบริหารจดัการคุณภาพนาํ
. กรมควบคุมมลพษิ
- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนาํและนาํเสยี
- โครงการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งกาํเนิดมลพษิทางนาํ

รฐัวิสาหกิจ 
  . องคก์ารจดัการนําเสีย 

- โครงการปรบัปรุง ฟืนฟแูละบริหารจดัการคุณภาพนาํ

รวมงบประมาณรายจ่าย .  ลา้นบาท 
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี  
แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรนํา 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ       54,121.8575  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ                                  89.7283         ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายที 5 : พนืทปี่าตน้นาํทเีสอืมโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ืนฟู รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพนืทตีน้นาํ และพนืทลีาดชนั 

ตวัชีวดัที 1 : จาํนวนพนืทปี่าทไีดร้บัการปลูกฟืนฟ ู ,  ไร่ 
ตวัชีวดัที 2 : ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินในพนืทตีน้นาํ ,223 ไร่ 

เป้าหมายที 6 : บริหารจดัการทรพัยากรนาํครอบคลุมทกุลุม่นาํอย่างสมดุล 

ตวัชีวดัที 1 : มีแผนการบริหารจดัการทรพัยากรนาํครอบคลุมทุกลุม่นาํอย่างสมดุล  ลุ่มนาํ 

แนวทางท ี6.1 : จดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรนาํในลุม่นาํ แผนปฏบิตัิการประจําปี เพมิประสิทธิภาพการบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุม่นาํ 
พฒันาระบบ ฐานขอ้มูล ตดิตามประเมนิผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมสี่วนร่วม 

ตวัชีวดั 
1. องคก์รลุ่มนาํ เครือข่าย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพมิประสทิธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรนาํ
ครบทุกลุ่มนาํ 22 ลุ่มนาํ

2. กฎหมาย / อนุบญัญตัิ 12 ฉบบั/เรือง
3. ความสาํเร็จของการดาํเนินงานภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างประเทศ รอ้ยละ 80
4. มีแผนการบริหารจดัการทรพัยากรนาํทุกระดบั 8 เรือง
5. ความสาํเร็จในการติดตามและประเมินผล รอ้ยละ 80
6.พฒันาเพมิประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ 15 ระบบ

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังาน 

ทรพัยากรนาํแหง่ชาติ 

แนวทางท ี5.1 : อนุรกัษ ์ฟืนฟูพนืทปี่าตน้นาํทเีสอืมโทรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ
ในพนืทตีน้นาํ
ตวัชีวดั 
1. จาํนวนพนืทปี่าทไีดร้บัการปลูกฟืนฟ ูเนือท ี ,  ไร่
2. จาํนวนพนืทปี้องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดินในพนืทตีน้นาํ และพนืทลีาดชนั ,  แห่ง / 108,223 ไร่

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชีวดั 

แนวทาง/ตวัชีวดั 

หน่วยงาน 

ทีรบัผิดชอบ 
โครงการ 

7. มีงานศึกษา วิจยั นวตักรรม แนวทางบริหารจดัการทรพัยากรนาํ 4 เรือง
8. บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนาํ 1 เรือง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมพฒันาทีดิน
- โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและฟืนฟพูนืทเีกษตรกรรม

ดว้ยระบบอนุรกัษด์ินและนาํ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้
- โครงการปลูกป่าเพอืฟืนฟรูะบบนิเวศ

2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป์่า และพนัธุพ์ชื
- โครงการฟืนฟพูนืทปี่าอนุรกัษ ์(ลุ่มนาํ) ระยะท ี

รวมงบประมาณรายจ่าย 167.1816 ลา้นบาท 

สํานกันายกรฐัมนตรี 
1. สํานกังานทรพัยากรนําแห่งชาติ
- โครงการขบัเคลอืนการดาํเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท

ดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรนาํ 
- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา (องคก์ารมหาชน)

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน และเทคโนโลยีดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรนาํ
2. สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

- โครงการวิเคราะหค์าดการณป์ริมาณนาํจากดาวเทยีม THEOS  และกลุ่มดาวเทยีมรายละเอยีดปานกลาง

กระทรวงดิจทิลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม 

1. กรมอตุุนิยมวิทยา
- โครงการปรบัปรุงเครืองเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization

- โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันาํอตัโนมตัิเพอืการพยากรณอ์ุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภยั
- โครงการปรบัปรุงและเพมิประสทิธิภาพการตรวจวดัขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ
- โครงการพฒันาระบบพยากรณอ์ากาศดว้ยคอมพวิเตอรส์มรรถนะสูง (ระยะท ี  )

รวมงบประมาณรายจ่าย 829.5841 ลา้นบาท 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

1. กรมควบคุมมลพษิ
- โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั และเตือนภยัคุณภาพนาํ (ทวัประเทศ)

2. กรมทรพัยากรนํา
- โครงการพฒันากลไกและเพมิประสทิธิภาพการบริหารจดัการนาํ

3. กรมทรพัยากรนําบาดาล
- โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพนาํบาดาลในพนืททีงิขยะ
- โครงการระบบติดตามเฝ้าระวงัระดบันาํบาดาลและคุณภาพนาํบาดาลทวัประเทศ
- โครงการเติมนาํใตด้ินระดบัตืน
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6.  . . 2566   - 

6.1 

    

      

      

6.2  - 

57,791.8743 318.4182     53,311.8992     89.7443        401.7958      54,121.8575     -3,670.0168 -6.35

466.9424 -  213.2981 -  95.6000 308.8981        -158.0443 -33.85

1. 466.9424 -  213.2981 -  95.6000 308.8981        -158.0443 -33.85

 :  

  

455.9424        -              178.2981        -               77.6000       255.8981        -200.0443 -43.87

 : 11.0000         -              35.0000          -               18.0000       53.0000         42.0000 381.82  

  11.7880 -  -  89.7443 -  89.7443          77.9563 661.32  

1. -  -  -  14.0000 -  14.0000          14.0000 100.00  

 : 

  

-                 -              -                 14.0000       -               14.0000         14.0000 100.00  

2.  ( ) 11.7880 -  -  58.0255 -  58.0255          46.2375 392.24  

 : 

 

11.7880         -              -                 58.0255       -               58.0255         46.2375 392.24  

3.

( )

-  -  -  17.7188 -  17.7188          17.7188 100.00  

 : 

 THEOS2 

-                 -              -                 17.7188       -               17.7188         17.7188 100.00  

44,554.3388 312.2540 40,551.2804 -  -  40,863.5344     -3,690.8044 -8.28

1. 44,188.8268 -  40,447.3555 -  -  40,447.3555     -3,741.4713 -8.47

 : 

 

1,298.0553      -              813.2546        -               -               813.2546        -484.8007 -37.35

 :  809.0021        -              1,198.7054      -               -               1,198.7054      389.7033 48.17   

 :  104.1412        -              259.8267        -               -               259.8267        155.6855 149.49  

 :  167.7730        -              45.8430          -               -               45.8430         -121.9300 -72.68

 : 

 

313.7793        -              535.8415        -               -               535.8415        222.0622 70.77   

 :  

 

789.3660        -              452.7010        -               -               452.7010        -336.6650 -42.65

 : 23,075.6288     -              21,812.1091     -               -               21,812.1091     -1,263.5197 -5.48

 : 10,629.5275     -              7,087.3372      -               -               7,087.3372      -3,542.1903 -33.32

 : 

 

348.0164        -              140.9988        -               -               140.9988        -207.0176 -59.49

 : 

  

72.0000         -              500.5717        -               -               500.5717        428.5717 595.24  

 :  1,033.2684      -              939.9224        -               -               939.9224        -93.3460 -9.03

 :  

-  

2,561.6256      -              3,568.3502      -               -               3,568.3502      1,006.7246 39.30   

 -  -  2565
 2566 /    2565

54,121,857,500           

480,674,100               

53,641,183,400           

 : 
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 -  -  2565
 2566 /    2565

 : 

 :  

 

388.0000        -              264.1772        -               -               264.1772        -123.8228 -31.91

 : 

 

99.5625         -              194.7152        -               -               194.7152        95.1527 95.57   

 :  

 

637.6243        -              610.7480        -               -               610.7480        -26.8763 -4.22

 :  

 (  1)

499.7426        -              461.4599        -               -               461.4599        -38.2827 -7.66

 : -

 

312.0000        -              164.6500        -               -               164.6500        -147.3500 -47.23

 : -  275.6574        -              139.8886        -               -               139.8886        -135.7688 -49.25

 :  525.0000        -              752.4300        -               -               752.4300        227.4300 43.32   

 :  108.0000        -              503.8250        -               -               503.8250        395.8250 366.50  

 :  

(  2) 

141.0564        -                 -                 -141.0564 -100.00

2. -  -  3.0920 -  -  3.0920           3.0920 100.00  

 : -                 -              3.0920           -               -               3.0920           3.0920 100.00  

3. 327.5120 312.2540 -  -  -  312.2540        -15.2580 -4.66

 : 327.5120        312.2540     -                 -               -               312.2540        -15.2580 -4.66

4. 38.0000 -  40.8329 -  -  40.8329          2.8329 7.46     

 : 38.0000         -              40.8329          -               -               40.8329         2.8329 7.46     

5. -  -  60.0000 -  -  60.0000          60.0000 100.00  

 : -                 -              60.0000          -               -               60.0000         60.0000 100.00  

213.0283 -  125.4844 -  -  125.4844        -87.5439 -41.09

1. 213.0283 -  125.4844 -  -  125.4844        -87.5439 -41.09

 : 213.0283        -              125.4844        -               -               125.4844        -87.5439 -41.09

209.0012 -  213.5228 -  -  213.5228        4.5216 2.16     

1. 209.0012 -  213.5228 -  -  213.5228        4.5216 2.16     

 : 

 Dual Polarization

111.6192        -              84.5328          -               -               84.5328         -27.0864 -24.27

 : 5.0345           -              35.5100          -               -               35.5100         30.4755 605.33  

 : 92.3475         -              61.5650          -               -               61.5650         -30.7825 -33.33

 : 

 (  2 )

-                 -              31.9150          -               -               31.9150         31.9150 100.00  

5,364.9293 -  5,124.5025 -  306.1958 5,430.6983      65.7690 1.23     

1. 60.3400 -  -  -  38.3750 38.3750          -21.9650 -36.40

 : 20.8550         -              -                 -               14.6500       14.6500         -6.2050 -29.75

 : 39.4850         -              -                 -               23.7250       23.7250         -15.7600 -39.91
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 -  -  2565
 2566 /    2565

 : 

2. 21.1000 -  6.2730 -  17.4909 23.7639          2.6639 12.63   

 : 9.7609           -              -                 -               8.5909         8.5909           -1.1700 -11.99

 : 3.2391           -              -                 -               3.0000         3.0000           -0.2391 -7.38

 :    

 ( )

8.1000           -              6.2730           -               5.9000         12.1730         4.0730 50.28   

3. 3,661.2296 -  3,422.3555 -  116.0570 3,538.4125      -122.8171 -3.35

 :   1,666.6330      -              1,007.0543      -               -               1,007.0543      -659.5787 -39.58

 : 1,853.7121      -              2,415.3012      -               -               2,415.3012      561.5891 30.30   

 : 140.8845        -              -                 -               116.0570      116.0570        -24.8275 -17.62

4. 1,467.3976 -  1,569.5253 -  134.2729 1,703.7982      236.4006 16.11   

 : -                 -              -                 -               22.2690       22.2690         22.2690 100.00  

 : 30.2596         -              -                 -               30.2439       30.2439         -0.0157 -0.05

 : 713.6222        -              876.8854        -               -               876.8854        163.2632 22.88   

 : 266.5922        -              280.3474        -               -               280.3474        13.7552 5.16     

 : 38.8464         -              -                 -               50.6760       50.6760         11.8296 30.45   

 : 63.7292         -              -                 -               31.0840       31.0840         -32.6452 -51.22

 : 354.3480        -              412.2925        -               -               412.2925        57.9445 16.35   

5. 63.9391 -  43.0139 -  -  43.0139          -20.9252 -32.73

 : 63.9391         -              43.0139          -               -               43.0139         -20.9252 -32.73

6.   90.9230 -  83.3348 -  -  83.3348          -7.5882 -8.35

 :  ( )  1 90.9230         -              83.3348          -               -               83.3348         -7.5882 -8.35

4,224.0943 -  4,527.2284 -  -  4,527.2284      303.1341 7.18     

1. 4,224.0943 -  4,527.2284 -  -  4,527.2284      303.1341 7.18     

 : 4,224.0943      -              4,527.2284      -               -               4,527.2284      303.1341 7.18     

4.0282 6.1642 -  -  -  6.1642           2.1360 53.03   

1. 4.0282 6.1642 -  -  -  6.1642           2.1360 53.03   

 : 4.0282           6.1642       -                 -               -               6.1642           2.1360 53.03   

2,743.7238 -  2,556.5826 -  -  2,556.5826      -187.1412 -6.82

1. 2,095.5888 -  1,974.7635 -  -  1,974.7635      -120.8253 -5.77

 : 2,086.6390      -              1,974.7635      -               -               1,974.7635      -111.8755 -5.36

 : 8.9498           -              -                 -               -               -                 -8.9498 -100.00

2. 648.1350 -  581.8191 -  -  581.8191        -66.3159 -10.23

 :  648.1350        -              581.8191        -               -               581.8191        -66.3159 -10.23
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7. เป้าหมายและตวัชีวดั แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทงัสนิ 57,791.8743   54,121.8575         -3,670.0168 -6.35

เป้าหมายท ี1 : ทกุหมู่บา้นและชมุชนเมืองมีนําสะอาด
เพอือปุโภคบรโิภค จดัหาแหลง่นําสาํรองในพนืที
ขาดแคลน และมีคณุภาพมาตรฐานในราคาทเีหมาะสม
และประหยดันําทกุภาคสว่น

2,823.7714    2,742.3766           -81.3948 -2.88

ตวัชีวดัที 1 : จาํนวนครวัเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานคร
เขา้ถึงนําประปา

ครวัเรอืน 101,440 49,381

แนวทางการดําเนินงานท ี1 : จดัหา พฒันาแหลง่นําตน้ทนุ
เพมิประสทิธิภาพและขยายขอบเขตระบบ
ประปาเพอือปุโภคบรโิภค

2,823.7714    2,742.3766           -81.3948 -2.88

ตวัชีวดัที 1 : การพฒันา ขยายเขตและเพมิประสทิธิภาพระบบ
ประปาหมู่บา้น

ครวัเรอืน - 5,400

ตวัชีวดัที 2 : พฒันาระบบประปาเมือง และพนืทีเศรษฐกิจ ครวัเรอืน 81,990 26,281

ตวัชีวดัที 3 : พฒันานําอปุโภคบริโภคใหไ้ดม้าตรฐาน
และราคาทีเหมาะสม

ครวัเรอืน - 17,700

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

-              14.0000              14.0000 100.00  

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

-              14.0000              14.0000 100.00  

โครงการท ี1 : โครงการตรวจวดั
และพฒันาคุณภาพนาํเพอืการอปุโภค
และบรโิภคดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
และนวตักรรม

-              14.0000              14.0000 100.00  

กจิกรรม ตรวจวดัและพฒันาคุณภาพนาํ
เพอืการอปุโภคและบริโภคดว้ยวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

-              14.0000              14.0000 100.00  

ตวัชวีดักิจกรรม หมู่บา้นมนีาํสะอาดไดม้าตรฐาน
ผ่านระบบกรองสารปนเปือนครอบคลุม

ครวัเรือน - 700

ตวัชวีดักิจกรรม ฐานขอ้มูลนาํทมีสีารปนเปือน
เพอืเป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายดา้นการบริหาร
จดัการทรพัยากรนาํ

ฐานขอ้มูล - 2

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 724.1544      747.4489            23.2945 3.22     

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม

39.4850        23.7250              -15.7600 -39.91

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาคุณภาพ
แหลง่นาํดบิเพอืพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน

39.4850        23.7250              -15.7600 -39.91

กจิกรรม พฒันาคุณภาพแหลง่นาํดบิ
เพอืคุณภาพชวีติของประชาชน

39.4850        23.7250              -15.7600 -39.91

ตวัชวีดักิจกรรม สาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มูล
คุณภาพนาํดบิทใีชผ้ลตินาํประปา และคุณภาพ
นาํประปาหมู่บา้น

แห่ง 225 400

2.2 กรมทรพัยากรนาํบาดาล 684.6694      723.7239            39.0545 5.70     

โครงการท ี1 : โครงการจดัหาแหลง่นาํบาดาล
ระยะไกลเพอืแกป้ญัหาในพนืทแีลง้ซาํซาก
หรอืนาํเค็ม

266.5922      280.3474            13.7552 5.16     

กจิกรรม พฒันานาํบาดาลระยะไกล 266.5922      280.3474            13.7552 5.16     

ตวัชวีดักิจกรรม หมู่บา้นในพนืทขีาดแคลนนาํ
ไดร้บัการแกไ้ข

แห่ง 17 21

ตวัชวีดักิจกรรม ประชาชนในพนืทเีป้าหมาย
มคีวามพงึพอใจไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 5,000 3,750

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาณนาํทสีามารถพฒันา
เพอืการอปุโภคบริโภคเพมิขนึ

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

3,328,800 3,766,800

โครงการท ี2 : โครงการสาํรวจและประเมนิ
ศกัยภาพนาํบาดาลเพอืพฒันาเป็นแหลง่นาํตน้ทนุ
ขนาดใหญ่

63.7292        31.0840              -32.6452 -51.22

กจิกรรม สาํรวจหาแหลง่นาํบาดาลในพนืที
ศกัยภาพตาํ

63.7292        31.0840              -32.6452 -51.22

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาณนาํบาดาลทสีามารถพฒันา
เพอืการอปุโภคบริโภคเพมิขนึ

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

416,100 240,900

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนพนืทไีดร้บัการพฒันา
แหล่งนาํบาดาลเพอืขนาดใหญ่

พนืที 19 11

ตวัชวีดักิจกรรม ประชาชนในพนืทเีป้าหมาย
ทไีดร้บัการบริการเกียวกบัทรพัยากรนาํบาดาล
มคีวามพงึพอใจไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 2,850 1,650
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการท ี3 : โครงการพฒันานาํบาดาล
เพอืความมนัคงระดบัชมุชน

354.3480      412.2925            57.9445 16.35   

กจิกรรม จดัหาแหลง่นาํบาดาล 354.3480      412.2925            57.9445 16.35   

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนชมุชนมรีะบบกระจายนาํ
เพอืการอปุโภคบริโภค

แห่ง 68 85

ตวัชวีดักิจกรรม ประชาชนในพนืทเีป้าหมาย
ไดร้บัประโยชน์

ครวัเรือน 13,600 17,000

ตวัชวีดักิจกรรม ชมุชนมนีาํเพอืการอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

5,956,800 7,446,000

3. กระทรวงสาธารณสุข 4.0282         6.1642               2.1360 53.03   

3.1 กรมอนามยั 4.0282         6.1642               2.1360 53.03   

โครงการท ี1 : โครงการเพมิประสทิธภิาพ
การจดัการนาํเพอืการบรโิภค

4.0282         6.1642               2.1360 53.03   

กจิกรรม พฒันาระบบจดัการคุณภาพนาํ
ในพนืทหีา่งไกลและทรุกนัดาร

-              2.0788               2.0788 100.00  

ตวัชวีดักิจกรรม ชมุชนในพนืทหี่างไกล
และทุรกนัดารไดร้บัการจดัการคุณภาพนาํ

แห่ง 887

กจิกรรม พฒันาและรบัรองมาตรฐาน
การจดัการนาํบรโิภค

4.0282         4.0854               0.0572 1.42     

ตวัชวีดักิจกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ
มคุีณภาพนาํประปาผ่านเกณฑคุ์ณภาพ
นาํประปาดมืได ้กรมอนามยั

แห่ง 100

4. รฐัวสิาหกจิ 2,095.5888    1,974.7635          -120.8253 -5.77

4.1 การประปาส่วนภูมภิาค (กระทรวงมหาดไทย) 2,095.5888    1,974.7635          -120.8253 -5.77

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเพมิประสทิธภิาพ
ระบบประปาเมอืงและพนืทเีศรษฐกจิ

2,086.6390    1,974.7635          -111.8755 -5.36

กจิกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา
และอาคาร

169.6300      320.5570            150.9270 88.97   

ตวัชวีดักิจกรรม การก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา
และอาคาร

แห่ง 5 8

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์
จากการปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร

ครวัเรือน 10,350 16,560

กจิกรรม ค่าปรบัปรุงเพมิประสทิธภิาพ
ระบบทอ่จ่ายนาํ

329.6480      121.1880            -208.4600 -63.24

ตวัชวีดักิจกรรม การปรบัปรุงเพมิประสิทธภิาพ
ระบบท่อจ่ายนาํ

แห่ง 17 7

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์
จากการปรบัปรุงเพมิประสิทธภิาพระบบท่อจ่ายนาํ

ครวัเรือน 48,453 19,950
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ค่ายา้ยแนวทอ่ทไีดร้บัผลกระทบ
จากหน่วยงานอนื

32.9030        -                    -32.9030 -100.00

กจิกรรม ค่าวางทอ่ขยายเขตจาํหน่ายนาํ 859.2010      615.5998            -243.6012 -28.35

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแห่งทไีดร้บัการขยายเขต
จาํหน่ายนาํ

แห่ง 193 71

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์
จากการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนาํ

ครวัเรือน 23,187 10,454

กจิกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 695.2570      917.4187            222.1617 31.95   

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแห่งทไีดร้บัการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงขยาย

แห่ง 10 6

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาเพมิ
ประสทิธภิาพระบบประปาหมูบ่า้น

8.9498         -                    -8.9498 -100.00

กจิกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงกจิการ
ประปา อปท.

8.9498         -                    -8.9498 -100.00

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแห่งทไีดร้บัการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงกิจการ อปท.

แห่ง 1 -
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมายท ี2 : การจดัการนําภาคการเกษตร
และอตุสาหกรรมอย่างสมดลุ รวมถงึ
การเพมิผลติภาพการใชนํ้า

33,541.3306   33,247.5555         -293.7751 -0.88

ตวัชีวดัที 1 : ปริมาตรการเก็บกกันํา/ปริมาณนําตน้ทุนเพมิขึน ลา้น ลบ.ม. 254.96 158.27

ตวัชีวดัที 2 : ครวัเรือนไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาแหลง่นํา ครวัเรอืน 133,408 153,960

แนวทางการดําเนินงานท ี2 : พฒันา เพมิประสทิธิภาพ 

อนุรกัษ ์ฟืนฟแูหลง่นํา ระบบกระจายนํา 
และเชือมโยงวางระบบเครอืข่ายนํา/ลุม่นํา 
ทงัในและนอกเขตชลประทาน

33,541.3306   33,247.5555         -293.7751 -0.88

ตวัชีวดัที 1 : ก่อสรา้งแหลง่นํา/ระบบกระจายนํา (ใหม่)

จาํนวนแหลง่นํา/นําบาดาล เพมิขึน
แหง่ 478 485

ตวัชีวดัที 2 : พนืทีทีรบัประโยชน์จากแหลง่นําเพมิขึน ไร่ 26,200 38,208

ตวัชีวดัที 3 : พนืทีชลประทานเพมิขึน ไร่ 162,700 208,268

ตวัชีวดัที 4 : ปริมาตรการเก็บกกันํา/ปริมาณนําตน้ทุน
เพมิขึน

ลา้น ลบ.ม. 152.24 141.83

ตวัชีวดัที 5 : จาํนวนครวัเรือนไดร้บัประโยชน์จากการเพมิ
ปริมาณการเก็บกกันํา/เพมิปริมาณนําตน้ทุน

ครวัเรอืน - 89,743

ตวัชีวดัที 6 : เพมิประสทิธิภาพแหลง่นํา
และระบบกระจายนําเดิม พนืทีรบัประโยชน์เพมิขึน

ไร่ - 19,500

ตวัชีวดัที 7 : จดัหานําในพนืทีเกษตรนําฝน แหง่ 97 403

ตวัชีวดัที 8 : ปริมาณนําจากการจดัหานําในพนืที
เกษตรนําฝน

ลา้น ลบ.ม. 16.44

ตวัชีวดัที 9 : พนืทีรบัประโยชน์จากการจดัหานํา
ในพนืทีเกษตรนําฝน

ไร่ 83,111 142,561

ตวัชีวดัที 10 : จาํนวนครวัเรือนไดร้บัประโยชน์
จากการจดัหานําในพนืทีเกษตรนําฝน

ครวัเรอืน 27,875 64,217

ตวัชีวดัที 11 : ปริมาณฝนจากการปฏิบตัิการฝนหลวง
ในพนืทีการเกษตร

ลา้น ลบ.ม. 1,100 1,100

ตวัชีวดัที 12 : ปริมาณฝนจากการปฏิบตัิการฝนหลวง
ในเขือนและอา่งเก็บนํา

ลา้น ลบ.ม. 500 450

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29,307.3633   28,948.3146         -359.0487 -1.23

1.1 กรมชลประทาน 28,979.8513   28,572.9686         -406.8827 -1.40

โครงการท ี1 : โครงการเพมิปรมิาณนาํในอ่างเกบ็นาํ
เขอืนแมก่วงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่

1,298.0553    813.2546            -484.8007 -37.35

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการเพมิปรมิาณนาํใน
อ่างเกบ็นาํเขอืนแมก่วงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่

1,298.0553    813.2546            -484.8007 -37.35

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการท ี2 : โครงการเขอืนทดนาํผาจกุ 
จงัหวดัอตุรดติถ์

809.0021      1,198.7054          389.7033 48.17   

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการเขอืนทดนาํผาจกุ 
จงัหวดัอตุรดติถ์

809.0021      1,198.7054          389.7033 48.17   

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทชีลประทานเพมิขนึ ไร่ - 20,700

โครงการท ี3 : โครงการอ่างเกบ็นาํคลองหลวง 
จงัหวดัชลบรุี

104.1412      259.8267            155.6855 149.49  

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็นาํคลองหลวง
 จงัหวดัชลบรุี

104.1412      259.8267            155.6855 149.49  

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทชีลประทานเพมิขนึ ไร่ - 27,085

โครงการท ี4 : โครงการหว้ยโสมงอนัเนืองมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบรุี

167.7730      45.8430              -121.9300 -72.68

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการหว้ยโสมง
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบรุี

167.7730      45.8430              -121.9300 -72.68

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี5 : โครงการอ่างเกบ็นาํหว้ยนาํรี
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดติถ์

313.7793      535.8415            222.0622 70.77   

กจิกรรม ก่อสรา้งอ่างเกบ็นาํหว้ยนาํรี
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดติถ์

313.7793      535.8415            222.0622 70.77   

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทชีลประทานเพมิขนึ ไร่ - 13,000

โครงการท ี6 : โครงการจดัหาแหลง่นาํ
และเพมิพนืทชีลประทาน

23,075.6288   21,812.1091         -1,263.5197 -5.48

กจิกรรม ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่นาํขนาดกลาง 9,375.8943    10,187.6456         811.7513 8.66     

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาตรเก็บกกัเพมิขนึ ลา้น ลบ.ม. 93.14 104.45

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทชีลประทานเพมิขนึ ไร่ 40,145 44,828

ตวัชวีดักิจกรรม ครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์
จากการพฒันาแหล่งนาํ

ครวัเรือน 15,432 22,100

กจิกรรม การปรบัปรุงเพมิประสทิธภิาพ
งานชลประทาน

854.2331      1,698.5854          844.3523 98.84   

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทชีลประทานเพมิขนึ ไร่ - 18,000

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาตรเก็บกกัเพมิขนึ ลา้น ลบ.ม. - 10.70

ตวัชวีดักิจกรรม ครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์
จากการพฒันาแหล่งนาํ

ครวัเรือน - 6,534

กจิกรรม ก่อสรา้งแหลง่นาํและระบบส่งนาํ
เพอืชมุชน/ชนบท

8,739.2169    8,213.8850          -525.3319 -6.01

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทชีลประทานเพมิขนึ ไร่ 122,255 102,655

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแหล่งนาํทเีพมิขนึ แห่ง 280 267

ตวัชวีดักิจกรรม ครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์
จากการพฒันาแหล่งนาํ

ครวัเรือน 63,765 54,821
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่นาํในพนืทรีบันาํ 4,106.2845    1,711.9931          -2,394.2914 -58.31

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาตรเก็บกกัเพมิขนึ ลา้น ลบ.ม. 47.72 21.54

ตวัชวีดักิจกรรม ครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์
จากการพฒันาแห่งนาํ

ครวัเรือน 22,511 10,301

โครงการท ี7 : โครงการอ่างเกบ็นาํนาํปี
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา

348.0164      140.9988            -207.0176 -59.49

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็นาํนาํปี
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา

348.0164      140.9988            -207.0176 -59.49

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี8 : โครงการประตูระบายนาํศรสีองรกั
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชยีงคาน 

จงัหวดัเลย

72.0000        500.5717            428.5717 595.24  

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการประตูระบายนาํ
ศรสีองรกัอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ
อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย

72.0000        500.5717            428.5717 595.24  

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี9 : โครงการพฒันาลุม่นาํ
หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย

1,033.2684    939.9224            -93.3460 -9.03

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการพฒันาลุม่นาํ
หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย

1,033.2684    939.9224            -93.3460 -9.03

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี10 : โครงการอ่างเกบ็นาํลาํสะพงุ 
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูมิ

388.0000      264.1772            -123.8228 -31.91

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็นาํลาํสะพงุ
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ จงัหวดัชยัภูมิ

388.0000      264.1772            -123.8228 -31.91

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

234



เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการท ี11 : โครงการประตูระบายนาํบา้นก่อ
พรอ้มระบบส่งนาํ จงัหวดัสกลนคร

99.5625        194.7152            95.1527 95.57   

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการประตูระบายนาํบา้นก่อ
พรอ้มระบบส่งนาํ จงัหวดัสกลนคร

99.5625        194.7152            95.1527 95.57   

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี12 : โครงการอ่างเกบ็นาํลาํนาํช ี
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูมิ

637.6243      610.7480            -26.8763 -4.22

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็นาํลาํนาํชี
อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ จงัหวดัชยัภูมิ

637.6243      610.7480            -26.8763 -4.22

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี13 : โครงการอ่างเกบ็นาํ
หว้ยกรอกเคยีน จงัหวดัฉะเชงิเทรา

525.0000      752.4300            227.4300 43.32   

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็นาํ
หว้ยกรอกเคยีน จงัหวดัฉะเชงิเทรา

525.0000      752.4300            227.4300 43.32   

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี14 : โครงการอ่างเกบ็นาํ
คลองโพล ้จงัหวดัระยอง

108.0000      503.8250            395.8250 366.50  

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็นาํ
คลองโพล ้จงัหวดัระยอง

108.0000      503.8250            395.8250 366.50  

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1

1.2 กรมประมง -              3.0920               3.0920 100.00  

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาหนองหาร
ดา้นการประมง

-              3.0920               3.0920 100.00  

กจิกรรม พฒันาหนองหารดา้นการประมง -              3.0920               3.0920 100.00  

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทรีบัประโยชนเ์พมิขนึ ไร่ 1,500

1.3 กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 327.5120      312.2540            -15.2580 -4.66

โครงการท ี1 : โครงการดดัแปรสภาพอากาศ 327.5120      312.2540            -15.2580 -4.66

กจิกรรม การปฎบิตักิารฝนหลวง 327.5120      312.2540            -15.2580 -4.66

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาณฝนจากการปฏบิตัิการ
ฝนหลวงในพนืทกีารเกษตร

ลา้นลูกบาศก์
เมตร

1,100 1,100

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาณฝนจากการปฏบิตัิการ
ฝนหลวงในเขอืนและอ่างเก็บนาํ

ลา้นลูกบาศก์
เมตร

500 450
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

1.4 สาํนกังานการปฏรูิปทดีนิเพอืเกษตรกรรม -              60.0000              60.0000 100.00  

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาแหลง่นาํ
เพอืการเกษตรในเขตปฏรูิปทดีนิ

-              60.0000              60.0000 100.00  

กจิกรรม ขดุสระนาํพรอ้มระบบส่งนาํ -              26.0000              26.0000 100.00  

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทรีบัประโยชน์
จากการพฒันาแหล่งนาํในเขตปฏรูิปทดีนิ

ไร่ - 6,408

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนปริมาตรกกัเก็บนาํ ลา้นลูกบาศก์
เมตร

- 2.43

กจิกรรม ขดุสระเก็บนาํสาธารณะ -              34.0000              34.0000 100.00  

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทรีบัประโยชน์
จากการพฒันาแหล่งนาํในเขตปฏรูิปทดีนิ

ไร่ - 1,060

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนปริมาตรกกัเก็บนาํ ลูกบาศกเ์มตร - 795,800

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 4,233.9673    4,299.2409          65.2736 1.54     

2.1 กรมทรพัยากรนาํ 3,520.3451    3,422.3555          -97.9896 -2.78

โครงการท ี1 : โครงการอนุรกัษ ์ฟืนฟู 

พฒันาแหลง่นาํและบรหิารจดัการนาํ
1,666.6330    1,007.0543          -659.5787 -39.58

กจิกรรม อนุรกัษ ์ฟืนฟู และพฒันาแหลง่นาํ 
จดัหานาํตน้ทนุเพอืตอบสนองความตอ้งการ
ใชน้าํในพนืทเีกษตรนาํฝน

1,666.6330    1,007.0543          -659.5787 -39.58

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแหล่งนาํไดร้บัการอนุรกัษ์
พฒันา ปรบัปรุง และฟืนฟู เพอืตอบสนอง
ความตอ้งการใชน้าํในพนืทเีกษตรนาํฝน 

รวมถงึการรกัษาสมดุลระบบนิเวศและพนืทชีุ่มนาํ

แห่ง 97 114

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาณนาํตน้ทุนเพมิขนึ ลา้น ลบ.ม. 144.06 16.44

ตวัชวีดักิจกรรม ครวัเรือนไดร้บัประโยชน์
จากการอนุรกัษ ์พฒันา ปรบัปรุงและฟืนฟูแหล่งนาํ

ครวัเรือน 27,875 9,135

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทไีดร้บัประโยชน์
จากการอนุรกัษ ์พฒันา ปรบัปรุงและฟืนฟูแหล่งนาํ

ไร่ 83111 42,182

โครงการท ี2 : โครงการพฒันา
และเพมิประสทิธภิาพระบบกระจายนาํ

1,853.7121    2,415.3012          561.5891 30.30   

กจิกรรม พฒันาและเพมิประสทิธภิาพ
ระบบกระจายนาํในพนืทเีกษตรนาํฝน

1,853.7121    2,415.3012          561.5891 30.30   

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแหล่งนาํไดร้บัการพฒันา
และเพมิประสิทธภิาพระบบกระจายนาํ

แห่ง 122 289

ตวัชวีดักิจกรรม ครวัเรือนไดร้บัประโยชน์
จากการพฒันาและเพมิประสิทธภิาพระบบกระจายนาํ

ครวัเรือน 21,316 55,082

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทไีดร้บัประโยชน์
จากการพฒันาและเพมิประสิทธภิาพระบบกระจายนาํ

ไร่ 78,331 100,379
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.2 กรมทรพัยากรนาํบาดาล 713.6222      876.8854            163.2632 22.88   

โครงการท ี1 : โครงการพฒันานาํบาดาล
เพอืการเกษตร

713.6222      876.8854            163.2632 22.88   

กจิกรรม พฒันานาํบาดาลเพอืส่งเสรมิ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พนืท ี500 ไร่

224.9304      476.3232            251.3928 111.76  

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแหล่งนาํบาดาลทไีดร้บั
การจดัหาและพฒันาเพอืการเกษตร

แห่ง 17 36

ตวัชวีดักิจกรรม ประชาชนในพนืทเีป้าหมาย
ทไีดร้บัการบริการเกียวกบัทรพัยากรนาํบาดาล
มคีวามพงึพอใจไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 255 540

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาณนาํบาดาลทสีามารถ
พฒันาเพอืการเกษตรเพมิขนึ

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

3,304,800 6,998,400

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทเีกษตรกรรม
มแีหล่งนาํบาดาลเพมิขนึ

ไร่ 8,500 18,000

กจิกรรม พฒันานาํบาดาลเพอืส่งเสรมิ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พนืท ี300 ไร่

196.5968      108.4672            -88.1296 -44.83

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแหล่งนาํบาดาล
ทไีดร้บัการจดัหาและพฒันาเพอืการเกษตร

แห่ง 29 16

ตวัชวีดักิจกรรม ประชาชนในพนืทเีป้าหมาย
ทไีดร้บัการบริการเกียวกบัทรพัยากรนาํบาดาล
มคีวามพงึพอใจไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 29 160

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาณนาํบาดาลทสีามารถ
พฒันาเพอืการเกษตรเพมิขนึ

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

2,818,800 1,555,200

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทเีกษตรกรรม
มแีหล่งนาํบาดาลเพมิขนึ

ไร่ 8,700 4,800

กจิกรรม จดัหาแหลง่นาํบาดาลเพอื
การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์

292.0950      292.0950            -              -        

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแหล่งนาํบาดาล
ทไีดร้บัการจดัหาและพฒันาเพอืการเกษตร

แห่ง 150 150

ตวัชวีดักิจกรรม ประชาชนในพนืทเีป้าหมาย
ทไีดร้บัการบริการเกียวกบัทรพัยากรนาํบาดาล
มคีวามพงึพอใจไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนครวัเรือนทไีดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 1,200 1,200

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาณนาํบาดาลทสีามารถ
พฒันาเพอืการเกษตรเพมิขนึ

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

4,860,000 4,860,000

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทเีกษตรกรรม
มแีหล่งนาํบาดาลเพมิขนึ

ไร่ 9,000 9,000
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมายท ี3 : การบรรเทานําทว่มและอทุกภยั
ในพนืทชีมุชน พนืทเีศรษฐกจิสาํคญัและพนืทเีกษตร
อย่างเป็นระบบ

19,646.0981   16,527.0997         -3,118.9984 -15.88

ตวัชีวดัที 1 : พนืทีทีไดร้บัผลกระทบจากนําท่วม
และอทุกภยัลดลง

ไร่ 471,712 336,882

ตวัชีวดัที 2 : เพมิประสทิธิภาพการระบายนํา รอ่งนํา 3 4

แนวทางการดําเนินงานท ี3 : ปรบัปรุงทางนํา 
ทางผนันํา พนืทรีบันํานอง เขตการใชป้ระโยชนท์ดิีน
จดัทาํผงัเมือง และระบบป้องกนันําทว่มชมุชน
และพนืทเีศรษฐกจิ

19,646.0981   16,527.0997         -3,118.9984 -15.88

ตวัชีวดัที 1 : ปรบัปรุงทางนํา แหง่ 3 4

ตวัชีวดัที 2 : พนืทีไดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ
จากนําท่วมและอทุกภยั

ไร่ 471,712 336,882

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15,208.9755   11,874.3869         -3,334.5886 -21.93

1.1 กรมชลประทาน 15,208.9755   11,874.3869         -3,334.5886 -21.93

โครงการท ี1 : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืง
นครศรธีรรมราช อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดันครศรธีรรมราช

789.3660      452.7010            -336.6650 -42.65

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยั
เมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

789.3660      452.7010            -336.6650 -42.65

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี2 : โครงการป้องกนัและบรรเทาภยั
จากนาํ

10,629.5275   7,087.3372          -3,542.1903 -33.32

กจิกรรม ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพนืที
เกษตรกรรมและพนืทเีขตเศรษฐกจิ

10,629.5275   7,087.3372          -3,542.1903 -33.32

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทไีดร้บัการป้องกนั
และลดผลกระทบ

ไร่ 422,673 296,185

โครงการท ี3 : โครงการคลองระบายนาํหลาก 
บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

2,561.6256    3,568.3502          1,006.7246 39.30   

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการคลองระบายนาํหลาก 
บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

2,561.6256    3,568.3502          1,006.7246 39.30   

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี4 : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภูมิ
 จงัหวดัชยัภูม ิ(ระยะท ี1)

499.7426      461.4599            -38.2827 -7.66

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยั
เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูม ิ (ระยะท ี1)

499.7426      461.4599            -38.2827 -7.66

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในงบประมาณ

โครงการ 1 1

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการท ี5 : โครงการประตูระบายนาํ
ลาํนาํพงุ-นาํกาํอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดัสกลนคร

312.0000      164.6500            -147.3500 -47.23

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการประตูระบายนาํ
ลาํนาํพงุ-นาํกาํอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดัสกลนคร

312.0000      164.6500            -147.3500 -47.23

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี6 : โครงการปรบัปรุง
คลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั

275.6574      139.8886            -135.7688 -49.25

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน 275.6574      139.8886            -135.7688 -49.25

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในงบประมาณ

โครงการ 1 1

โครงการท ี7 : โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอ
หาดใหญ่ (ระยะท ี2) จงัหวดัสงขลา

141.0564      -                    -141.0564 -100.00

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยั
อาํเภอหาดใหญ่ (ระยะท ี2) จงัหวดัสงขลา

141.0564      -                    -141.0564 -100.00

ตวัชวีดักิจกรรม โครงการทไีดด้าํเนินการ
ในงบประมาณ

โครงการ 1   - 

2. กระทรวงคมนาคม 213.0283      125.4844            -87.5439 -41.09

2.1 กรมเจา้ทา่ 213.0283      125.4844            -87.5439 -41.09

โครงการท ี1 : โครงการการพฒันา
โครงสรา้งพนืฐานเพอืสนบัสนุนการบรหิาร
จดัการทรพัยากรนาํ

213.0283      125.4844            -87.5439 -41.09

กจิกรรม พฒันาโครงสรา้งพนืฐาน
เพอืสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ

213.0283      125.4844            -87.5439 -41.09

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนร่องนาํ ร่องนาํ 3 4

ตวัชวีดักิจกรรม ปริมาณเนือดนิ ลบ.ม. 2,313,751 1,502,500

ตวัชวีดักิจกรรม ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และ/หรือ รูปแบบและรายการทกีาํหนด

รอ้ยละ 100 100

3. กระทรวงมหาดไทย 4,224.0943    4,527.2284          303.1341 7.18     

3.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 4,224.0943    4,527.2284          303.1341 7.18     

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนันาํทว่มพนืทชีมุชน 4,224.0943    4,527.2284          303.1341 7.18     

กจิกรรม ศึกษาออกแบบและก่อสรา้ง
ระบบป้องกนันาํทว่มพนืทชีมุชน

4,224.0943    4,527.2284          303.1341 7.18     

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทไีดร้บัการป้องกนัและลด
ผลกระทบ จากปญัหาอทุกภยัและนาํท่วม

ไร่ 49,039 40,697

ตวัชวีดักิจกรรม โครงสรา้งพนืฐานทไีดร้บั
การก่อสรา้งเพอืป้องกนัอทุกภยัและนาํท่วม
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 100
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมายท ี4 : การจดัการนําเสยี และฟืนฟแูหลง่นํา
ธรรมชาตทิวัประเทศใหมี้คณุภาพอยู่ในระดบัพอใชขึ้นไป 

รวมถงึการนํานําเสยีกลบัมาใชใ้หม่ และการจดัการนํา
เพอืรกัษาสมดลุของระบบนิเวศน์

681.9900      608.0600             -73.9300 -10.84

ตวัชีวดัที 1 : แหลง่นําธรรมขาติไดร้บัการฟืนฟ ู

พนืทีไดร้บัการพฒันาและเพมิประสทิธิภาพการจดัการนําเสยี
แหง่ 34 333

แนวทางการดําเนินงานท ี4 : พฒันา เพมิประสทิธิภาพ
ระบบบาํบดันําเสยี ป้องกนัระดบัความเคม็และลดนําเสยี
จากแหลง่กาํเนิดชมุชนและพนืทเีศรษฐกจิ

681.9900      608.0600             -73.9300 -10.84

ตวัชีวดัที 1 : เพมิประสทิธิภาพในการบาํบดั
และควบคุมการระบายนําเสยี

แหง่ 34 333

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 33.8550        26.2409              -7.6141 -22.49

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม

20.8550        14.6500              -6.2050 -29.75

โครงการท ี1 : โครงการเพมิประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการคุณภาพนาํ

20.8550        14.6500              -6.2050 -29.75

กจิกรรม ลดของเสยีในแหลง่นาํวกิฤติ
และจดัการคุณภาพนาํในแหลง่นาํหลกั

20.8550        14.6500              -6.2050 -29.75

ตวัชวีดักิจกรรม แหล่งกาํเนิดมลพษิทางนาํ
หรือกิจการอนื ๆ ทอีาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพนาํ 
ในบริเวณพนืทแีหล่งนาํวกิฤต 16 แห่ง 
ไดร้บัการตรวจสอบและประสานงานเพอืควบคุม 

กาํกบั ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 50

1.2 กรมควบคุมมลพษิ 13.0000        11.5909              -1.4091 -10.84

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
คุณภาพนาํและนาํเสยี

9.7609         8.5909               -1.1700 -11.99

กจิกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนาํ 
และนาํเสยี

9.7609         8.5909               -1.1700 -11.99

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทแีหล่งนาํเป้าหมายไดร้บั
การแนะนาํในการจดัการแกไ้ขปญัหาคุณภาพนาํ 
(เจา้พระยา ท่าจนี สะแกกรงั แม่กลอง 
ทะเลสาบสงขลา และคลองแม่ขา่

แห่ง 4 6

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทแีหล่งนาํเป้าหมายทไีดร้บั
คาํแนะนาํมกีารดาํเนินการตามแผน ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 80

ตวัชวีดักิจกรรม ประสิทธภิาพในการบาํบดันาํเสีย
ของระบบบาํบดันาํเสียไดต้ามมาตรฐาน

รอ้ยละ 80 80

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการท ี2 : โครงการตรวจสอบและบงัคบัใช ้
กฎหมายกบัแหลง่กาํเนิดมลพษิทางนาํ

3.2391         3.0000               -0.2391 -7.38

กจิกรรม ตดิตามตรวจสอบและบงัคบัการ
แหลง่กาํเนิดมลพษิ

3.2391         3.0000               -0.2391 -7.38

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทวีกิฤตทดีาํเนินมาตรการ
บงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการระบายนาํทงิ 
ไม่นอ้ยกวา่ (เจา้พระยา ท่าจนี แม่กลอง)

ลุ่มนาํ 3 3

ตวัชวีดักิจกรรม แหล่งกาํเนิดมลพษิปฏบิตัิ
ตามกฎหมายควบคุมการระบายนาํทงิ ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 43 43

2. รฐัวสิาหกจิ 648.1350      581.8191            -66.3159 -10.23

2.1 องคก์ารจดัการนาํเสยี (กระทรวงมหาดไทย) 648.1350      581.8191            -66.3159 -10.23

โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุง ฟืนฟู
และบรหิารจดัการคุณภาพนาํ

648.1350      581.8191            -66.3159 -10.23

กจิกรรม จดัหา ปรบัปรุง และบรหิารจดัการ
ระบบบาํบดันาํเสยี

648.1350      581.8191            -66.3159 -10.23

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนพนืทเีป้าหมายทดีาํเนินการ
ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบบาํบดันาํเสีย

แห่ง 8 7
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมายท ี5 : พนืทป่ีาตน้นําทเีสอืมโทรมไดร้บั
การอนุรกัษฟื์นฟ ูรวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดินในพนืทตีน้นํา และพนืทลีาดชนั

192.8621      167.1816             -25.6805 -13.32

ตวัชีวดัที 1 : ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินในพนืทีตน้นํา ไร่ 43,502 108,223

แนวทางการดําเนินงานท ี5 : อนุรกัษ ์ฟืนฟพูนืที
ป่าตน้นําทเีสอืมโทรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย
ของดินในพนืทตีน้นํา

192.8621      167.1816             -25.6805 -13.32

ตวัชีวดัที 1 : พนืทีป้องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดิน
ในพนืทีตน้นํา และพนืทีลาดชนั

ไร่ 43,502 108,223

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38.0000        40.8329              2.8329 7.46     

1.1 กรมพฒันาทดีนิ 38.0000        40.8329              2.8329 7.46     

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิและฟืนฟูพนืทเีกษตรกรรม
ดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนาํ

38.0000        40.8329              2.8329 7.46     

กจิกรรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 

และฟืนฟูพนืทเีกษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิ
และนาํ

38.0000        40.8329              2.8329 7.46     

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทเีกษตรกรรมไดร้บัการจดัระบบ
อนุรกัษด์นิและนาํเพอืป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย
ของดนิในพนืทเีกษตรกรรม

แห่ง 1 1

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทป้ีองกนัการชะลา้งพงัทลาย
ของดนิในพนืทตีน้นาํ และพนืทลีาดชนัครอบคลุม

ไร่ - 8,160

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 154.8621      126.3487            -28.5134 -18.41

2.1 กรมป่าไม ้ 63.9391        43.0139              -20.9252 -32.73

โครงการท ี1 : โครงการปลูกป่าเพอืฟืนฟูระบบนิเวศ 63.9391        43.0139              -20.9252 -32.73

กจิกรรม สรา้งฝายตน้นาํในพนืทป่ีาตน้นาํ 29.4670        23.0345              -6.4325 -21.83

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทป่ีาตน้นาํทไีดร้บัการฟืนฟู
ระบบนิเวศ

แห่ง 1,250 4,085

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนพนืทป้ีองกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพนืทป่ีาตน้นาํ และพนืทลีาดชนั

ไร่ 11,364 37,174

กจิกรรม ฟืนฟูระบบนิเวศในพนืทป่ีาสงวน 34.4721        19.9794              -14.4927 -42.04

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทป่ีาไมท้ไีดร้บัการฟืนฟู ไร่ 8,839 4,970

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

2.2 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 90.9230        83.3348              -7.5882 -8.35

โครงการท ี1 : โครงการฟืนฟูพนืทป่ีาอนุรกัษ ์

(ลุม่นาํ) ระยะท ี1

90.9230        83.3348              -7.5882 -8.35

กจิกรรม โครงการฟืนฟูพนืทป่ีาอนุรกัษ ์

(ลุม่นาํ) ระยะท ี1

58.5000        40.2000              -18.3000 -31.28

ตวัชวีดักิจกรรม ฟืนฟูสภาพป่าเสือมโทรม ไร่ 15,000 10,000

ตวัชวีดักิจกรรม ตน้ไมท้นีาํไปปลูก มอีตัรา
การรอดตายไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80

ตวัชวีดักิจกรรม พนืทป่ีาทผี่านการฟืนฟู 10 ปี 

ควรจะมลีกัษณะทางนิเวศวทิยาใกลเ้คียง
กบัป่าธรรมชาติขา้งเคียง (ความหลากชนิด 

การกระจาย และความหนาแน่น) และมศีกัยภาพ
กกัเก็บนาํในดนิ โดยเฉลยีไร่ละ

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

687.4 687.4

กจิกรรม ฟืนฟูพนืทป่ีาตน้นาํ 32.4230        43.1348              10.7118 33.04   

ตวัชวีดักิจกรรม ปลูกหญา้แฝกเพอือนุรกัษด์นิและนาํ กลา้ 10,140,000 5,894,909

ตวัชวีดักิจกรรม สรา้งฝายตน้นาํ แห่ง 5,024 4,990

ตวัชวีดักิจกรรม อตัราการรอดตายของหญา้แฝก
ทนีาํไปปลูก

รอ้ยละ 80 80

ตวัชวีดักิจกรรม รอ้ยละของฝายตน้นาํทสีามารถ
ใชง้านได ้

รอ้ยละ 100 100

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนพนืทป้ีองกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพนืทป่ีาตน้นาํ และพนืทลีาดชนั

ไร่ 23,978 49,049
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมายท ี6 : บรหิารจดัการทรพัยากรนําครอบคลมุ
ทกุลุม่นําอย่างสมดลุ

905.8221      829.5841             -76.2380 -8.42

ตวัชีวดัที 1 : มีแผนการบริหารจดัการทรพัยากรนําครอบคลมุ
ทุกลุ่มนําอย่างสมดุล

ลุม่นํา 22 22

แนวทางการดําเนินงานท ี6 : จดัทาํแผนยทุธศาสตร ์
การบรหิารจดัการทรพัยากรนําในลุม่นํา 
แผนการปฏบิตักิารประจาํปี เพมิประสทิธิภาพ
การบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุม่นํา 
พฒันาระบบ ฐานขอ้มูล ตดิตามประเมินผล 
ประชาสมัพนัธแ์ละการมีสว่นรว่ม

905.8221      829.5841             -76.2380 -8.42

ตวัชีวดัที 1 : องคก์รลุ่มนํา เครือข่าย ประชาชน 

ไดร้บัการพฒันาเพมิประสทิธิภาพการบริหารจดัการ
ทรพัยากรนํา ครบทุกลุ่มนํา

ลุม่นํา 22 22

ตวัชีวดัที 2 : มีกฎหมาย/อนุบญัญตัิ ฉบบั/เรอืง 4 12

ตวัชีวดัที 3 : ความสาํเร็จของการดําเนินงานภายใต ้
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

รอ้ยละ 80 80

ตวัชีวดัที 4 : มีแผนการบริหารจดัการทรพัยากรนําทุกระดบั เรอืง 3 8

ตวัชีวดัที 5 : ความสาํเร็จในการติดตามและประเมินผล รอ้ยละ 80

ตวัชีวดัที 6 : พฒันาเพมิประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มูล
สนับสนุนการตดัสนิใจ

ระบบ 15

ตวัชีวดัที 7 : มีงานศึกษา วิจยั นวตักรรม แนวทางบริหาร
จดัการทรพัยากรนํา

เรอืง 2 4

ตวัชีวดัที 8 : บูรณาการการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการนํา เรอืง 1

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 466.9424      308.8981            -158.0443 -33.85

1.1 สาํนกังานทรพัยากรนาํแหง่ชาติ 466.9424      308.8981            -158.0443 -33.85

โครงการท ี1 : โครงการขบัเคลอืนการดาํเนินการ
ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแมบ่ท 

ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ

455.9424      255.8981            -200.0443 -43.87

กจิกรรม จดัทาํและผลกัดนักฎหมาย
ดา้นการบรหิารทรพัยากรนาํสู่การปฏบิตัิ

256.0918      153.2994            -102.7924 -40.14

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนอนุบญัญตัิ ประกาศ หรือ
แนวทางปฏบิตัิภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยทรพัยากรนาํ
ทดีาํเนินการแลว้เสร็จ

ฉบบั/เรือง 4 12

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม จดัทาํ ตดิตาม และประเมนิผล 
แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ

199.8506      102.5987            -97.2519 -48.66

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแผนงานทจีะนาํมาใช ้
ในการขบัเคลอืนแผนแม่บทการบริหารจดัการ
ทรพัยากรนาํในทุกระดบั

รายการ 3 3

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนลุ่มนาํทไีดร้บัการพฒันา
เพมิประสิทธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรนาํ

ลุ่มนาํ 22 22

ตวัชวีดักิจกรรม รอ้ยละของความสาํเร็จของ
การติดตามตวัชวีดัในแผนการบริหารจดัการ
ทรพัยากรนาํไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 90 90

ตวัชวีดักิจกรรม รอ้ยละของจาํนวนกิจกรรม
ภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่งประเทศทดีาํเนินการ

รอ้ยละ 90 90

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู
และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

11.0000        53.0000              42.0000 381.82  

กจิกรรม จดัทาํ พฒันาระบบฐานขอ้มลู
และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

11.0000        53.0000              42.0000 381.82  

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนเรืองทพีฒันา
เพอืเพมิประสิทธภิาพระบบฐานขอ้มูล
สนบัสนุนการตดัสินใจ

เรือง 2 3

ตวัชวีดักิจกรรม ระดบัความสาํเร็จใน
การบริหารจดัการสถานการณ์นาํในภาวะวกิฤติ

ระดบั 5 5

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

11.7880        75.7443              63.9563 542.55  

2.1 สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนาํ (องคก์ารมหาชน) 11.7880        58.0255              46.2375 392.24  

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน 

และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ
11.7880        58.0255              46.2375 392.24  

กจิกรรม การใหบ้รกิาร (Services) 11.7880        58.0255              46.2375 392.24  

ตวัชวีดักิจกรรม ระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการ
ทรพัยากรนาํทไีดร้บัการพฒันา/ปรบัปรุงประสิทธภิาพ

ระบบ 1 4

2.2 สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

-              17.7188              17.7188 100.00  

โครงการท ี1 : โครงการวเิคราะหค์าดการณ์
ปรมิาณนาํจากดาวเทยีม THEOS2 

และกลุม่ดาวเทยีมรายละเอยีดปานกลาง

-              17.7188              17.7188 100.00  

กจิกรรม การวเิคราะหค์าดการณ์ปรมิาณนาํ
จากดาวเทยีม THEOS-2 และกลุม่ดาวเทยีม
รายละเอยีดปานกลาง

-              17.7188              17.7188 100.00  

ตวัชวีดักิจกรรม ระบบการติดตามสถานการณ์
แหล่งนาํขนาดเล็ก

ระบบ - 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3. กระทรวงดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม 209.0012      213.5228            4.5216 2.16     

3.1 กรมอตุนิุยมวทิยา 209.0012      213.5228            4.5216 2.16     

โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุงเครอืงเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

111.6192      84.5328              -27.0864 -24.27

กจิกรรม ก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิตงั
เครอืงเรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band 

ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณ์
เชอืมโยง ทสีถานีอตุนิุยมวทิยาระนอง 
และสถานีอตุนิุยมวทิยาตรงั

111.6192      84.5328              -27.0864 -24.27

ตวัชวีดักิจกรรม ความถูกตอ้งของ
การพยากรณ์อากาศระยะสนั

รอ้ยละ 88 88

โครงการท ี2 : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดั
ระดบันาํอตัโนมตัเิพอืการพยากรณ์อตุนิุยมวทิยา
อทุกและเตอืนภยั

5.0345         35.5100              30.4755 605.33  

กจิกรรม ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันาํ
อตัโนมตัเิพอืการพยากรณ์อตุนิุยมวทิยาอทุก
และเตอืนภยั

5.0345         35.5100              30.4755 605.33  

ตวัชวีดักิจกรรม ความสาํเร็จของการติดตงัระบบ
ตรวจวดัระดบันาํอตัโนมตัิ เพอืการพยากรณ์
อตุุนิยมวทิยาอทุก และเตือนภยั

ระดบั 5 5

โครงการท ี3 : โครงการปรบัปรุงและเพมิ
ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุนิุยมวทิยา
ระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

92.3475        61.5650              -30.7825 -33.33

กจิกรรม ปรบัปรุงและเพมิประสทิธภิาพ
การตรวจวดัขอ้มลูอตุนิุยมวทิยาระดบัตาํบล 
และอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

92.3475        61.5650              -30.7825 -33.33

ตวัชวีดักิจกรรม ความสาํเร็จในการปรบัปรุง
และเพมิประสิทธภิาพและตรวจวดัขอ้มูล
อตุุนิยมวทิยาระดบัตาํบล และอาํเภอใหเ้ป็น
ระบบอตัโนมตัิ

รอ้ยละ 100 100

โครงการท ี4 : โครงการพฒันาระบบพยากรณ์
อากาศดว้ยคอมพวิเตอรส์มรรถนะสูง (ระยะท ี2 )

-              31.9150              31.9150 100.00  

กจิกรรม พฒันาระบบพยากรณ์อากาศ
ดว้ยคอมพวิเตอรส์มรรถนะสูง (ระยะท ี2)

-              31.9150              31.9150 100.00  

ตวัชวีดักิจกรรม ระดบัความสาํเร็จของระบบ
ผสานขอ้มูล

รอ้ยละ - 5
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 218.0905      231.4189            13.3284 6.11     

4.1 กรมควบคุมมลพษิ 8.1000         12.1730              4.0730 50.28   

โครงการท ี1 : โครงการตดิตาม ตรวจสอบ 

เฝ้าระวงั และเตอืนภยัคุณภาพนาํ (ทวัประเทศ)

8.1000         12.1730              4.0730 50.28   

กจิกรรม ตดิตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั 
และเตอืนภยัคุณภาพนาํ

8.1000         12.1730              4.0730 50.28   

ตวัชวีดักิจกรรม ขอ้มูลคุณภาพนาํแหล่งนาํผวิดนิ
ครอบคลุมแม่นาํสายหลกั 49 สาย และแหล่งนาํนิง 
9 แหล่ง

จดุ 433 433

ตวัชวีดักิจกรรม มขีอ้มูลคุณภาพนาํแหล่งนาํหลกั
สามารถนาํไปใชก้าํหนดมาตรการแกไ้ขปญัหา
ไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ

รอ้ยละ 100 100

4.2 กรมทรพัยากรนาํ 140.8845      116.0570            -24.8275 -17.62

โครงการท ี1 : โครงการพฒันากลไก
และเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนาํ

140.8845      116.0570            -24.8275 -17.62

กจิกรรม พฒันากลไกและเพมิประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการนาํ

140.8845      116.0570            -24.8275 -17.62

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนเครืองมอืและกลไก
ทไีดร้บัการพฒันาและเพมิประสิทธภิาพ 

เพอืสนบัสนุนบริหารจดัการทรพัยากรนาํ
แบบบูรณาการ

เรือง 5 4

4.3 กรมทรพัยากรนาํบาดาล 69.1060        103.1889            34.0829 49.32   

โครงการท ี1 : โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพนาํบาดาล
ในพนืททีงิขยะ

-              22.2690              22.2690 100.00  

กจิกรรม ตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงั
คุณภาพนาํบาดาลในพนืททีงิขยะ

-              22.2690              22.2690 100.00  

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนบ่อสงัเกตการณ์นาํบาดาล
ในพนืททีงิขยะทเีสียงต่อการปนเปือนทวัประเทศ

พนืที - 23

ตวัชวีดักิจกรรม ประชาชนในพนืทเีป้าหมาย
ทไีดร้บัการบริการเกียวกบัการอนุรกัษท์รพัยากร
นาํบาดาลมคีวามพงึพอใจไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ - 80

โครงการท ี2 : โครงการระบบตดิตามเฝ้าระวงั
ระดบันาํบาดาลและคุณภาพนาํบาดาลทวัประเทศ

30.2596        30.2439              -0.0157 -0.05

กจิกรรม จดัทาํเครอืขา่ยสงัเกตการณ์นาํบาดาล 30.2596        30.2439              -0.0157 -0.05

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนแหล่งนาํบาดาล
ในพนืทเีป้าหมายทไีดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟืนฟู

สถานี 13 13

ตวัชวีดักิจกรรม ขอ้มูลการเปลยีนแปลงระดบันาํ
จากบ่อสงัเกตการณ์นาํบาดาลทวัประเทศ

รายงาน 1 1
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพมิ/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการท ี3 : โครงการเตมินาํใตด้นิระดบัตนื 38.8464        50.6760              11.8296 30.45   

กจิกรรม เตมินาํลงสู่ชนันาํบาดาลระดบัตนื 38.8464        50.6760              11.8296 30.45   

ตวัชวีดักิจกรรม ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
ในการอนุรกัษแ์ละเติมนาํลงสู่ชนันาํใตด้นิ ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80

ตวัชวีดักิจกรรม จาํนวนพนืทใีนพนืที
ทไีดร้บัการเติมนาํลงสู่ชนันาํบาดาล

แห่ง 300 440

248



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชีวดัที 1 :  จาํนวนครวัเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึนําประปา [49,381 ครวัเรือน]

ตวัชีวดัที 1 :  การพฒันา ขยายเขตและเพมิประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บา้น [5,400 ครวัเรือน]

ตวัชีวดัที 2 :  พฒันาระบบประปาเมือง และพนืทีเศรษฐกจิ [26,281 ครวัเรือน]

ตวัชีวดัที 3 :  พฒันานําอปุโภคบริโภคใหไ้ดม้าตรฐานและราคาทีเหมาะสม [17,700 ครวัเรือน]

            14,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             14,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             14,000,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและพฒันาคุณภาพนาํเพอืการอุปโภคและบริโภค
ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 งาน             14,000,000 บาท

            23,725,000 บาท
1. งบรายจา่ยอนื             23,725,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพแหลง่นาํดบิเพอืคุณภาพชีวติของประชาชน             23,725,000 บาท

           280,347,400 บาท
1. งบลงทุน            280,347,400 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสิงกอ่สรา้ง            280,347,400 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสิงกอ่สรา้ง            280,347,400 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นาํ            280,347,400 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นสระลงเรือ หมู่ท ี1 

ตาํบลสระลงเรือ อาํเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นย่าสรอ้ย หมู่ท ี8 

ตาํบลธรรมามูล อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นหนองหนิ หมู่ท ี6 

ตาํบลหนองบ่มกลว้ย อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 1 แห่ง             12,343,600 บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการตรวจวดัและพฒันาคุณภาพนําเพอืการอปุโภคและบริโภคดว้ยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรม

แนวทางการดําเนินงานที 1.1 : จดัหา พฒันาแหล่งนําตน้ทุน เพมิประสิทธิภาพและขยายขอบเขต
ระบบประปาเพอือปุโภคบริโภค

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

เป้าหมายที 1 : ทุกหมู่บา้นและชุมชนเมืองมีนําสะอาดเพอือปุโภคบริโภค จดัหาแหล่งนําสาํรอง
ในพนืทีขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาทีเหมาะสมและประหยดันําทุกภาคส่วน

โครงการพฒันาคุณภาพแหล่งนําดิบเพอืพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรมทรพัยากรนําบาดาล
โครงการจดัหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหาในพนืทีแลง้ซาํซากหรือนําเค็ม
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(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นสะแกราบ หมู่ท ี9 

ตาํบลสะแกราบ อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดัลพบุรี 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นคีรีวนั หมู่ท ี1 

ตาํบลศรีนาวา อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นแหลมลงิ หมู่ท ี6 

ตาํบลบางกระเบา อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นจานใต ้หมู่ท ี11 

ตาํบลเสอืเฒ่า อาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นสองคร หมู่ท ี4 

ตาํบลหนองตะไก ้อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นบวัพกัเกวยีน 

หมู่ท ี1 ตาํบลกวางโจน อาํเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูม ิ1 แห่ง             12,343,600 บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นหนองตะขบ 

หมู่ท ี4 ตาํบลโคกตูม อาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรมัย ์1 แห่ง             12,343,600 บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นชุมชนเมอืงใหม่ 
หมู่ท ี2 ตาํบลกะลาเส อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นใหม่เริงกระพง 
หมู่ท ี13 ตาํบลหนิดาต อาํเภอปางศิลาทอง จงัหวดักาํแพงเพชร 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นสงกระสา หมู่ท ี1 

ตาํบลทุ่งยางเมอืง อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(14) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นทุ่งยงัใต ้หมู่ท ี3 

ตาํบลทุ่งยงั อาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ ์1 แห่ง             12,343,600 บาท
(15) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นไร่ใน หมู่ท ี1 

ตาํบลแสงอรุณ อาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง             12,343,600 บาท
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(16) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นคลองใหญ่พฒันา 
หมู่ท ี9 ตาํบลคลองไก่เถือน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(17) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นเวนิพระบาท 

หมู่ท ี1 ตาํบลเวนิพระบาท อาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(18) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นนาสมบูรณ์ 

หมู่ท ี10 ตาํบลป่าไร่ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(19) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นโนนสงา่ หมู่ท ี7 

ตาํบลพานพรา้ว อาํเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(20) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี1 บา้นเขาพงัอฐิ หมู่ท ี5 

ตาํบลแพรกหา อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 1 แห่ง             12,343,600 บาท
(21) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นาํบาดาลระยะไกลเพอืแกป้ญัหา
ในพนืทขีาดแคลนนาํหรือนาํเค็ม รูปแบบท ี2 บา้นศรีสุข หมู่ท ี7 

ตาํบลบา้นพรา้ว อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 1 แห่ง             33,475,400 บาท
            31,084,000 บาท

1. งบรายจา่ยอนื             31,084,000 บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง             31,084,000 บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและประเมนิศกัยภาพนาํบาดาลเพอืพฒันา
เป็นแหลง่นาํตน้ทุนขนาดใหญ่ 11 พนืที             31,084,000 บาท

           412,292,500 บาท
1. งบลงทุน            412,292,500 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสิงกอ่สรา้ง            412,292,500 บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสิงกอ่สรา้ง            412,292,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นาํ            412,292,500 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นาํทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท
รวม 85 รายการ (รวม 85 หน่วย)            412,292,500 บาท

โครงการสาํรวจและประเมินศกัยภาพนําบาดาลเพอืพฒันาเป็นแหล่งนําตน้ทุนขนาดใหญ่

โครงการพฒันานําบาดาลเพอืความมนัคงระดบัชุมชน
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             6,164,200 บาท
1. งบดําเนินงาน              6,164,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              6,164,200 บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ              1,244,400 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ              1,360,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                 771,800 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ                 145,800 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพอืพฒันาเครือข่ายวชิาการ                 283,200 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ                 162,000 บาท
(7) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์              2,197,000 บาท

        1,974,763,500 บาท
เงนินอกงบประมาณ             89,728,300  บาท
1. งบลงทุน         1,974,763,500 บาท
เงนินอกงบประมาณ             89,728,300  บาท
1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสิงกอ่สรา้ง         1,974,763,500 บาท
เงนินอกงบประมาณ             89,728,300  บาท
1.1.1 ค่าทีดินและสิงกอ่สรา้ง         1,974,763,500 บาท
เงนินอกงบประมาณ             89,728,300  บาท
1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง         1,974,763,500 บาท
เงนินอกงบประมาณ             89,728,300  บาท
(1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)            211,425,000 บาท

(2) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนาํประปาเขา้ หมู่ 3 - หมู่ 4 
และหมู่ 10 ตาํบลหนัทราย อาํเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้  1 แห่ง             10,454,000 บาท
(3) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนาํประปา บริเวณถนนสาย SR 

ตาํบลหนองปลาไหล อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี 1 แห่ง             11,270,200 บาท
(4) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนาํ พนืทเีทศบาลตาํบลตะกาง 
หมู่ 1 - หมู่ 3 ตาํบลตะกาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัตราด 1 แห่ง             12,034,000 บาท
(5) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนาํ แยกคลองทรายถนนสุขมุวทิ 

ตามแนวถนนตากสนิ - ถนนสายท่าแฉลบ อาํเภอเมอืงจนัทบุรี 
จงัหวดัจนัทบุรี 1 แห่ง             19,360,000 บาท

โครงการพฒันาเพมิประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพนืทีเศรษฐกจิ

รฐัวิสาหกจิ
การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการเพมิประสิทธิภาพการจดัการนําเพอืการบริโภค

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั
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เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารงบป
ระม

าณ
 ฉ

บับท
ี่ ๓

 งบป
ระม

าณ
รายจ่ายป

ระจำป
ีงบป

ระม
าณ

 พ
.ศ. ๒

๕
๖
๖

แผน
งาน

บูรณ
าการ (๒

)

เล่่มที ่๑๘ (๒)

  แผนงานบูรณาการ (๒) 

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่่มที่ ๑๘ (๒)

ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี

ฉ
บับท

ี่ ๓



งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานทีรบัผิดชอบ

      หน่วยรบังบประมาณทเีกยีวขอ้ง : 11 กระทรวง 23 หน่วยงาน 3 รฐัวสิาหกิจ

17,422,100 -   

1. กระจายการทอ่งเทยีวในมติพินืทแีละรายไดสู่้ชุมชน ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื
เพอืใหก้ารทอ่งเทยีว เป็นเครืองมอืในการลดความเหลอืมลาํของสงัคมไทย และเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลอืนเศรษฐกิจ
ของประเทศอนัจะส่งผลต่อการสรา้งขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ

2. พฒันาการทอ่งเทยีวทงัระบบ มุง่เนน้นกัทอ่งเทยีวกลุม่คุณภาพ สรา้งความหลากหลายดา้นการทอ่งเทยีวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัทอ่งเทยีว โดยมุง่เนน้การพฒันาการทอ่งเทยีวในสาขาทมีศีกัยภาพ

3. รกัษาจดุเด่นของประเทศดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนใหคุ้ณค่ากบัสงิแวดลอ้ม
4. สรา้งความเชือมนัในเรืองความปลอดภยัใหแ้ก่นกัทอ่งเทยีว และบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กิดความปลอดภยั เพอืไมใ่หน้กัทอ่งเทยีว
ถูกเอารดัเอาเปรยีบ

         2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1. นกัทอ่งเทยีวชาวไทย
2. นกัทอ่งเทยีวชาวต่างประเทศ
3. ผูป้ระกอบการธุรกิจทอ่งเทยีว และประชาชนในชุมชนทอ้งถนิ

      2.2 พนืทดีาํเนินการ : ทงัในประเทศและต่างประเทศ

      หน่วยรบังบประมาณทเีป็นเจา้ภาพหลกั : กระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา สาํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทียว

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

4,381,930,100               5,125,116,600                 



4. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(2) ผลสมัฤทธ ิ: รายไดจ้ากการท่องเทยีว ไมน่อ้ยกวา่
- ตวัชวีดั : รายไดจ้ากการท่องเทยีว ไมน่อ้ยกวา่ ลา้นลา้นบาท 1.5000 2.4000

(1) ผลสมัฤทธ ิ: อนัดบัความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นการท่องเทยีว
ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index

(TTCI) อยู่ในอนัดบัทดีขีนึ
- ตวัชวีดั : อนัดบัความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นการท่องเทยีว

ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index 

(TTCI) อยู่ในอนัดบัทดีขีนึ

อนัดบั 1 ใน 31 1 ใน 30

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
และประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

394



ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

ประเด็นยุทธศาสตรฯ์ : การท่องเทยีวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 

เป้าหมายท ี1 : การท่องเทยีวคุณภาพสูงทเีชอืมโยงกบัอตุสาหกรรมและบริการทมีศีกัยภาพอนื
เป้าหมายท ี2 : รายไดจ้ากการท่องเทยีวเชิงสรา้งสรรคเ์พมิมากขนึ
เป้าหมายท ี3 : เมอืงชุมชนทมีศีกัยภาพดา้นการท่องเทยีวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมเพมิขนึ 

  ตวัชวีดัท ี1 : มชีุมชนท่องเทยีวทเีป็นชุมชนวสิาหกิจเพอืสงัคม เพมิขนึ 50 ชุมชน
  ตวัชวีดัท ี2 : รายไดจ้ากการท่องเทยีวของเมอืงท่องเทยีวรอง เพมิขนึรอ้ยละ 10 
  ตวัชวีดัท ี3 : รายไดจ้ากการท่องเทยีวของชาวไทย เพมิขนึรอ้ยละ   

ประเด็นยุทธศาสตรฯ์ : การท่องเทยีวเชิงธุรกจิ 
เป้าหมายท ี1 : การท่องเทยีวไทยเป็นการท่องเทยีวคุณภาพสูงทเีชอืมโยงกบัอุตสาหกรรมและบริการทมีศีกัยภาพอืน 

เป้าหมายท ี2 : รายไดจ้ากการท่องเทยีวเชิงธุรกิจเพมิขนึ  

เป้าหมายท ี3 : การเป็นจดุหมายปลายทางในการจดัประชุมนานาชาตขิองไทย
  ตวัชวีดัท ี1 : อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเทยีวเชิงธุรกิจ ขยายตวัรอ้ยละ 5  

  ตวัชวีดัท ี2 : อนัดบัของไทยในการเป็นจดุหมายปลายทางในการจดัประชุมนานาชาต ิตามดชันีICCA อยู่ใน 23 อนัดบัแรก 

ประเด็นยุทธศาสตรฯ์ : การท่องเทยีวเชิงสขุภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 

เป้าหมายท ี1 : ไทยมศีกัยภาพในการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจจากสนิคา้และบริการสุขภาพ 

เป้าหมายท ี2 : รายไดจ้ากการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทยเพมิขนึ 

เป้าหมายท ี3 : สถานประกอบการดา้นการท่องเทยีวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทยไ์ดร้บัมาตรฐานเพมิขนึ 

  ตวัชวีดัท ี1 : อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย ขยายตวัรอ้ยละ 5 
  ตวัชวีดัท ี2 : อตัราการเพมิขนึของจาํนวนสถานประกอบการดา้นการท่องเทยีวเชิงสุขภาพทไีดร้บัมาตรฐานการท่องเทยีว รอ้ยละ 7 
ประเด็นยุทธศาสตรฯ์ การท่องเทยีวสาํราญทางนํา
เป้าหมายท ี1 : การท่องเทยีวไทยเป็นการท่องเทยีวคุณภาพสูงทเีชอืมโยงกบัอุตสาหกรรมและบริการทมีศีกัยภาพอนื
  ตวัชวีดัท ี1 : อนัดบัขดีความสามารถดา้นการท่องเทยีวดขีนึ โดยมอีนัดบัรวมอยู่ใน 29 อนัดบัแรก ดา้นความปลอดภยั 

        และรกัษาความปลอดภยัอยู่ใน 70 อนัดบัแรก และดา้นความยงัยืนดา้นสงิแวดลอ้มอยู่ใน 10  อนัดบัแรก 

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารฯ พฒันาระบบนิเวศการท่องเทยีว
เป้าหมายท ี1 : นกัท่องเทยีวมคีวามปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิมากขนึ
เป้าหมายท ี2 : โครงสรา้งพนืฐานเพอืสนบัสนุนการท่องเทยีวมคุีณภาพและมาตรฐานดขีนึ
  ตวัชวีดัท ี1 : อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเทยีว TTCI อยู่ในอนัดบั 1ใน70 

  ตวัชวีดัท ี2 : อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นโครงสรา้งพนืฐานดา้นการคมนาคมทางบกและทางนาํ TTCI อยู่ในอนัดบั 1ใน50 

  ตวัชวีดัท ี3 : ผูป้ระกอบการและแหล่งท่องเทยีวไดร้บัมาตรฐานการท่องเทยีวไทย เพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี  

  ตวัชวีดัท ี4 : ชุมชนท่องเทยีวไดร้บัมาตรฐานการท่องเทยีวโดยชุมขน เพมิขนึไม่นอ้ยกว่าปีละ 50 ชุมชน  

5. แผนภาพความเชือมโยง

5.1 แผนภาพความเชือมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบบัท ี13 แผนปฏรูิปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 
ยทุธศาสตรช์าต ิ

แผนแม่บทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าติ 
(ร่าง) แผนพฒันาฯ  

ฉบบัท ี13 
และแผนปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัปรบัปรุง) 

แผนปฏรูิปประเทศ 

(ฉบบัปรบัปรุง) 
เรอืง เศรษฐกิจ 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

เป้าหมาย : อตุสาหกรรมการท่องเทยีวไทยเนน้คุณค่า และความยงัยนืทางเศรษฐกิจ สงัคม และสงิแวดลอ้ม มคีวามสมดุลและกระจายรายไดอ้ย่างทวัถงึ  
  พรอ้มรบัมอืกบัการเปลยีนแปลง 

ยทุธศาสตร ์
การจดัสรร
งบประมาณ 

(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท ี13 

หมดุหมายท ี2 : ไทยเป็นจุดหมาย
ของการท่องเทยีวทเีนน้คุณภาพ 

และความยงัยนื 

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ  
ประเด็นที 5 การท่องเทียว 
แผนย่อยท ี  : การท่องเทยีวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 

แผนย่อยท ี  : การท่องเทยีวเชิงธุรกิจ 
แผนย่อยท ี  : การท่องเทยีวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 

แผนย่อยท ี  : การท่องเทยีวสาํราญทางนาํ 
แผนย่อยท ี  : การท่องเทยีวเชอืมโยงภูมภิาค 

แผนย่อยท ี  : การพฒันาระบบนิเวศการท่องเทยีว 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2566 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทยีว 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ          , .  ลา้นบาท 

      เงนินอกงบประมาณ*                                             -   ลา้นบาท

 

  

แนวทางท ี .1 : สง่เสริมและยกระดบัการสรา้งสรรค ์สนิคา้ บริการ และกจิกรรมท่องเทียว 
ใหม้ีคุณค่าและมูลค่าสูง 
ตวัชีวดั  

1. รายไดจ้ากการท่องเทียวศกัยภาพสูงเพมิขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชีวดั 

เป้าหมายท ี  : อตุสาหกรรมการท่องเทียวไทยเนน้คุณค่า และความยงัยืนทางเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม มีความสมดุล และกระจายรายไดอ้ย่างทวัถงึ พรอ้มรบัมือกบัการเปลยีนแปลงทกุรูปแบบ 

ตวัชีวดัท ี1 : รายไดจ้ากการท่องเทียว ไม่นอ้ยกว่า 2.4000 ลา้นลา้นบาท 

ตวัชีวดัท ี2 : อนัดบัความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index(TTCI) อยู่ในอนัดบั  ใน  

แนวทาง/ตวัชีวดั 

หน่วยงานเจา้ภาพ :

สาํนกังานปลดักระทรวง 
การท่องเทยีวและกฬีา 

หน่วยงาน 

ทีรบัผิดชอบ 

โครงการ 

แนวทางที .2 : สง่เสริมการพฒันาและยกระดบัการท่องเทียวเพือกระจายรายไดอ้ย่างทวัถงึ 
ตวัชีวดั  

1. จาํนวนเมืองและชุมชนทีมีศกัยภาพดา้นการท่องเทียว ไม่นอ้ยกว่า  เมือง
2. รายไดจ้ากการท่องเทียวเมืองท่องเทียวเมืองรองเฉลยีทกุเมืองเพิมขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
3. จาํนวนผูป้ระกอบการภาคการท่องเทียวไดร้บัการพฒันาศกัยภาพสูก่ารท่องเทียววิถใีหม่เพิมขึน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

แนวทางท ี .3 : ยกระดบัการบริการและการบริหารจดัการการท่องเทียวอย่างยงัยืน 

ตวัชีวดั  

1. แหลง่ท่องเทียวและสถานประกอบการไดร้บัมาตรฐานการท่องเทียวไทยเพิมขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
2. อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นความปลอดภยัของนักท่องเทียวอยู่ในอนัดบั  ใน 

3. อนัดบัขีดความสามารถดา้นความยงัยืนของสงิแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติอยู่ในอนัดบั 1ใน 108

กระทรวงการทอ่งเทยีวและกฬีา 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทยีวและกฬีา
- โครงการยกระดบับริการความปลอดภยัและบริหารจดัการท่องเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
2. กรมการท่องเทยีว
- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มเพอืการท่องเทยีวอย่างยงัยนื
- โครงการยกระดบับริการความปลอดภยัและบริหารจดัการท่องเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
3. องคก์ารบรหิารการพฒันาพนืทีพเิศษเพอืการท่องเทียวอยา่งยงัยนื (องคก์ารมหาชน)

- โครงการยกระดบับริการความปลอดภยัและบริหารจดัการท่องเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
1. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- โครงการยกระดบับริการความปลอดภยัและบริหารจดัการท่องเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
กระทรวงคมนาคม
1. กรมเจา้ท่า
- โครงการยกระดบับริการความปลอดภยัและบริหารจดัการท่องเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
2. กรมทางหลวงชนบท
- โครงการยกระดบับริการความปลอดภยัและบริหารจดัการท่องเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั
- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มเพอืการท่องเทยีวอย่างยงัยนื
2. กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป์่า และพนัธุพ์ชื
- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มเพอืการท่องเทยีวอย่างยงัยนื
3. สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)

- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มเพอืการท่องเทยีวอย่างยงัยืน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผงัเมือง
- โครงการยกระดบับริการความปลอดภยัและบริหารจดัการท่องเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามยั
- โครงการยกระดบับริการความปลอดภยัและบริหารจดัการท่องเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
2. สถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแหง่ชาติ
- โครงการยกระดบับริการความปลอดภยัและบริหารจดัการท่องเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
รฐัวิสาหกจิ
1, องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์
- โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มเพอืการท่องเทยีวอย่างยงัยนื
รวมงบประมาณรายจา่ย  , .   ลา้นบาท 

กระทรวงการท่องเทยีวและกฬีา 
1. กรมการท่องเทยีว
- โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการ
ท่องเทยีว
- โครงการสง่เสริมพฒันาแหลง่สนิคา้และบริการท่องเทยีวคุณภาพในพนืทเีมอืงรอง
- โครงการสง่เสริมการท่องเทยีวชมุชน
2. องคก์ารบรหิารการพฒันาพนืทีพเิศษเพอืการท่องเทยีวอยา่งยงัยนื (องคก์าร
มหาชน)

- โครงการสง่เสริมการท่องเทยีวชมุชน
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
1. มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย
- โครงการสง่เสริมการท่องเทยีวชมุชน
2. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
- โครงการสง่เสริมพฒันาแหลง่สนิคา้และบริการท่องเทยีวคุณภาพในพนืทเีมอืงรอง
- โครงการสง่เสริมการท่องเทยีวชมุชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมสง่เสรมิการเกษตร
- โครงการสง่เสริมการท่องเทยีวชุมชน
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
1. กรมทรพัยากรธรณี
- โครงการสง่เสริมการท่องเทยีวชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพฒันาชุมชน
- โครงการสง่เสริมการท่องเทยีวชุมชน
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
- โครงการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการ
ท่องเทยีว
กระทรวงวฒันธรรม
1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม
- โครงการสง่เสริมการท่องเทยีวชุมชน

รวมงบประมาณรายจา่ย  .  ลา้นบาท 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี
1. สาํนกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

- โครงการสง่เสริมรูปแบบการท่องเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
กระทรวงการท่องเทยีวและกฬีา
1. กรมการท่องเทยีว
- โครงการผลกัดนัตลาดเชิงรุก
- โครงการสง่เสริมรูปแบบการท่องเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
2. องคก์ารบรหิารการพฒันาพนืทีพเิศษเพอืการท่องเทียวอยา่งยงัยนื (องคก์าร
มหาชน)

- โครงการสง่เสริมรูปแบบการท่องเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
กระทรวงวฒันธรรม
1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม
- โครงการสง่เสริมรูปแบบการท่องเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
2. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั
- โครงการสง่เสริมรูปแบบการท่องเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
- โครงการสง่เสรมิรูปแบบการท่องเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
2. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ
- โครงการสง่เสริมรูปแบบการท่องเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
รฐัวิสาหกจิ
1. การกฬีาแหง่ประเทศไทย
- โครงการสง่เสริมรูปแบบการท่องเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
2. การท่องเทยีวแหง่ประเทศไทย
- โครงการผลกัดนัตลาดเชิงรุก
- โครงการสง่เสริมรูปแบบการท่องเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

รวมงบประมาณรายจา่ย   , .  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ   * เปนจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจาย 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย
 งบประมาณรายจา่ย บาท

            รายจ่ายประจาํ บาท
            รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทงัสิน 4,381.9301 58.3800         2,650.6196      2,028.0590      388.0580        5,125.1166        743.1865          16.96   

สาํนักนายกรฐัมนตรี 66.0000 -  -  60.2000 -  60.2000            -5.8000 -8.79

1. สาํนักงานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 66.0000 -  -  60.2000 -  60.2000            -5.8000 -8.79

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

66.0000            -                 -                 60.2000         -                 60.2000            -5.8000 -8.79

กระทรวงการทอ่งเทียวและกฬีา 482.4267 -  64.0000 181.8436 280.8538 526.6974          44.2707           9.18    

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการทอ่งเทียวและกฬีา 57.8711 -  -  -  58.6800 58.6800            0.8089             1.40    

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

57.8711            -                 -                 -                 58.6800         58.6800            0.8089             1.40    

2. กรมการทอ่งเทียว 227.8116 -  64.0000 -  222.1738 286.1738          58.3622           25.62   

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
เพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

19.3836            -                 -                 -                 6.6356          6.6356             -12.7480 -65.77

โครงการ : โครงการผลกัดนัตลาดเชิงรุก 9.2755             -                 -                 -                 6.7939          6.7939             -2.4816 -26.75

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและผูป้ระกอบการ
ในอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว

11.6912            -                 -                 -                 25.5842         25.5842            13.8930           118.83 

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

160.4887          -                 64.0000         -                 166.7037        230.7037          70.2150           43.75   

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาแหลง่สนิคา้และบรกิารทอ่งเทยีว
คุณภาพในพนืทเีมอืงรอง

20.4120            -                 -                 -                 6.8053          6.8053             -13.6067 -66.66

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

-   -                 -                 -                 2.8322          2.8322             2.8322             100.00 

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน 6.5606             -                 -                 -                 6.8189          6.8189             0.2583             3.94    

3. องคก์ารบรหิารการพฒันาพนืทีพเิศษเพอืการทอ่งเทียวอย่างยงัยืน
(องคก์ารมหาชน)

196.7440 -  -  181.8436 -  181.8436          -14.9004 -7.57

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

76.9727            -                 -                 64.5321         -                 64.5321            -12.4406 -16.16

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

98.6414            -                 -                 56.1869         -                 56.1869            -42.4545 -43.04

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน 21.1299            -                 -                 61.1246         -                 61.1246            39.9947           189.28 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม -  -  -  17.9555 -  17.9555            17.9555           100.00  

1. มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย -  -  -  0.3380 -  0.3380             0.3380             100.00  

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน -   -                 -                 0.3380          -                 0.3380             0.3380             100.00 

2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ -  -  -  7.8830 -  7.8830             7.8830             100.00  

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

-   -                 -                 7.8830          -                 7.8830             7.8830             100.00 

3. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ -  -  -  9.7345 -  9.7345             9.7345             100.00  

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาแหลง่สนิคา้และบรกิารทอ่งเทยีว
คุณภาพในพนืทเีมอืงรอง

-   -                 -                 1.5000          -                 1.5000             1.5000             100.00 

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน -   -                 -                 8.2345          -                 8.2345             8.2345             100.00 

5,125,116,600              

2,375,153,000              

2,749,963,600              

หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2565
ปี 2566 เพมิ/ลด จาก ปี 2565
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หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2565
ปี 2566 เพมิ/ลด จาก ปี 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.3378 3.3378 -  -  -  3.3378             - -        

1. กรมสง่เสรมิการเกษตร 3.3378 3.3378 -  -  -  3.3378             - -        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน 3.3378             3.3378          -                 -                 -                 3.3378             - -        

กระทรวงคมนาคม 1,571.6092 -  1,689.4982 -  -  1,689.4982        117.8890          7.50    

1. กรมเจา้ทา่ 255.0366 -  357.2886 -  -  357.2886          102.2520          40.09   

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

255.0366          -                 357.2886        -                 -                 357.2886          102.2520          40.09   

2. กรมทางหลวงชนบท 1,316.5726 -  1,332.2096 -  -  1,332.2096        15.6370           1.19    

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

1,316.5726        -                 1,332.2096     -                 -                 1,332.2096        15.6370           1.19    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม 138.7766 -  110.3493 3.0000 65.7830 179.1323          40.3557           29.08   

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั 74.6099 -  72.3963 -  54.2000 126.5963          51.9864           69.68   

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
เพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

74.6099            -                 72.3963         -                 54.2000         126.5963          51.9864           69.68   

2. กรมทรพัยากรธรณี 9.0000 -  -  -  11.5830 11.5830            2.5830             28.70   

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน 9.0000             -                 -                 -                 11.5830         11.5830            2.5830             28.70   

3. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 52.1667 -  37.9530 -  -  37.9530            -14.2137 -27.25

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
เพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

52.1667            -                 37.9530         -                 -                 37.9530            -14.2137 -27.25

4. สาํนักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 3.0000 -  -  3.0000 -  3.0000             - -        

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
เพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

3.0000             -                 -                 3.0000          -                 3.0000             - -        

กระทรวงมหาดไทย 690.0103 45.0000 776.5748 -  -  821.5748          131.5645          19.07   

1. กรมการพฒันาชุมชน 45.0000 45.0000 -  -  -  45.0000            - -        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน 45.0000            45.0000         -                 -                 -                 45.0000            - -        

2. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 645.0103 -  776.5748 -  -  776.5748          131.5645          20.40   

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

645.0103          -                 776.5748        -                 -                 776.5748          131.5645          20.40   

กระทรวงแรงงาน 11.5600 -  -  -  11.2700 11.2700            -0.2900 -2.51

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 11.5600 -  -  -  11.2700 11.2700            -0.2900 -2.51

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและผูป้ระกอบการ
ในอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว

11.5600            -                 -                 -                 11.2700         11.2700            -0.2900 -2.51

กระทรวงวฒันธรรม 51.1333 -  -  -  30.1512 30.1512            -20.9821 -41.03

1. สาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 17.9461 -  -  -  18.6412 18.6412            0.6951             3.87    

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

15.8497            -                 -                 -                 17.2960         17.2960            1.4463             9.13    

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน 2.0964             -                 -                 -                 1.3452          1.3452             -0.7512 -35.83

2. กรมศิลปากร 21.1872 -  -  -  -  -   -21.1872 -100.00

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

21.1872            -                 -                 -                 -                 -   -21.1872 -100.00

3. สาํนักงานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั 12.0000 -  -  -  11.5100 11.5100            -0.4900 -4.08

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

12.0000            -                 -                 -                 11.5100         11.5100            -0.4900 -4.08

กระทรวงสาธารณสขุ 8.0036 10.0422 -  2.7126 -  12.7548            4.7512             59.36   

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 2.7000 2.7000 -  -  -  2.7000             - -        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

2.7000             2.7000          -                 -                 -                 2.7000             - -        

2. กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 1.1101 3.0896 -  -  -  3.0896             1.9795             178.32  

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

1.1101             3.0896          -                 -                 -                 3.0896             1.9795             178.32 
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กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2565
ปี 2566 เพมิ/ลด จาก ปี 2565

3. กรมอนามยั 4.1935 4.2526 -  -  -  4.2526             0.0591             1.41    

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

4.1935             4.2526          -                 -                 -                 4.2526             0.0591             1.41    

4. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ -  -  -  2.7126 -  2.7126             2.7126             100.00  

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

-   -                 -                 2.7126          -                 2.7126             2.7126             100.00 

รฐัวิสาหกจิ 1,359.0726 -  10.1973 1,762.3473 -  1,772.5446        413.4720          30.42   

1. การกฬีาแห่งประเทศไทย 205.0000 -  -  183.6405 -  183.6405          -21.3595 -10.42

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

205.0000          -                 -                 183.6405        -                 183.6405          -21.3595 -10.42

2. การทอ่งเทียวแห่งประเทศไทย 1,154.0726 -  -  1,578.7068 -  1,578.7068        424.6342          36.79   

โครงการ : โครงการผลกัดนัตลาดเชิงรุก 894.3339          -                 -                 1,236.2908     -                 1,236.2908        341.9569          38.24   

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

259.7387          -                 -                 342.4160        -                 342.4160          82.6773           31.83   

3. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ -  -  10.1973 -  -  10.1973            10.1973           100.00  

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
เพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

-   -                 10.1973         -                 -                 10.1973            10.1973           100.00 
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7. เป้าหมายและตวัชีวดั แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทงัสนิ  -  - 4,381.9301    - 5,125.1166    743.1865     16.96   

เป้าหมายท ี1 : อตุสาหกรรมการทอ่งเทยีวไทยเนน้คณุคา่ 
และความยงัยืนทางเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม มีความสมดลุ
และกระจายรายไดอ้ย่างทวัถงึ พรอ้มรบัมือกบัการเปลยีนแปลง
ทกุรูปแบบ

 -  - 4,381.9301    - 5,125.1166    743.1865     16.96   

ตวัชีวดัที 1 : รายไดจ้ากการท่องเทียว ไม่นอ้ยกว่า ลา้นลา้นบาท 1.5000 -                2.4000 -                 -                -        

ตวัชีวดัที 2 : อนัดบัความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเทียว
ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index

(TTCI) อยู่ในอนัดบั 1 ใน 30

อนัดบั 1 ใน 31 -                1 ใน 30 -                 -                -        

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1 : สง่เสรมิและยกระดบัการสรา้งสรรค ์
สนิคา้ บรกิาร และกจิกรรมทอ่งเทยีวใหมี้คณุคา่และมูลคา่สูง

 - - 1,564.6493   - 1,922.9559    358.3066     22.90   

ตวัชีวดัที 1 : รายไดจ้ากการท่องเทียวศกัยภาพสูงเพิมขึน 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10
รอ้ยละ 10 -                10 -                 -                -        

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี - - 66.0000         - 60.2000         -5.8000 -8.79

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ 
(องคก์ารมหาชน)

- - 66.0000         - 60.2000         -5.8000 -8.79

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีว
ศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

- - 66.0000         - 60.2000         -5.8000 -8.79

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชงิธุรกจิ
ในพนืททีมีศีกัยภาพ

- - 17.6846         - 17.0000         -0.6846 -3.87

ตวัชวีดักจิกรรม พฒันาและยกระดบัขดีความสามารถ
เมอืงใหร้องรบัการจดังานท่องเทยีวเชงิธุรกจิ

เมอืง 10 -               10 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม รอ้ยละความเชอืมนัในการจดัประชมุ
และแสดงสนิคา้ภายในประเทศ

รอ้ยละ 80 -               80 -                -               -        

กจิกรรม สนบัสนุนการจดังานเมกะอเีวนทร์ะดบัโลก
ทไีดร้บัการประมลูสทิธ ิในพนืท ีThailand Riviera

- - 18.0000         - -                -18.0000 -100.00

ตวัชวีดักจิกรรม การจดังานเมกะอเีวนท/์เทศกาลนานาชาติ งาน 4 -               - -                -               -        

กจิกรรม ไมซส์รา้งสรรค ์รวมพลงัชมุชนทวัไทย - - 5.5000          - 5.3000           -0.2000 -3.64

ตวัชวีดักจิกรรม การพฒันาผลติภณัฑไ์มซใ์หม่ 
ภายใตรู้ปแบบกจิกรรม 7 Themes

เมอืง - - 2 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม การยกระดบัการพฒันาและการมส่ีวนร่วม
ของชมุชนสู่ Product MICE Premium

เมอืง - - 2 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ความพงึพอใจกบัผลติภณัฑไ์มซใ์หม่ รอ้ยละ - - 80 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม เสน้ทางไมซเ์พมิขนึ เมอืง 3 -               - -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม  พนืทชีมุชนทสีามารถรองรบั
การจดักจิกรรมไมซ์

แห่ง 20 -               - -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนเมอืงทมีกีารพฒันา
ยกระดบั Product MICE Premium

เมอืง 2 -               - -                -               -        

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม พฒันาสนิคา้และบรกิารของอตุสาหกรรม
เรอืสาํราญและอาหารพนืถนิผา่นงานไมซ์

- - 5.9000          - 5.9000           -               -         

ตวัชวีดักจิกรรม เสน้ทาง (Routing) เชอืมโยงชมุชน
ทเีกยีวขอ้งกบัอตุสาหกรรมเรือสาํราญและมอีตัลกัษณ์
อาหารพนืถนิทสีามารถรองรบักจิกรรมไมซไ์ด ้

เสน้ทาง 8 -               8 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม งานประชมุและงานแสดงสนิคา้นานาชาติ
ทมีกีารเจรจาธุรกจิ

งาน 2 -               2 -                -               -        

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชงิธุรกจิเชอืมโยง
ภูมภิาคและภมูภิาคอาเซยีน

- - 18.9154         - 20.0000         1.0846          5.73     

ตวัชวีดักจิกรรม รอ้ยละความเชอืมนัในการจดัประชมุ
และแสดงสนิคา้ภายในประเทศ

รอ้ยละ 80 -               80 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม งานสมัมนาระดบันานาชาติ งาน - - 4 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวน Lead งานทกีลุม่ GMS 

จะเขา้มาจดัในประเทศไทย
Lead งาน - - 8 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนนกัเดนิทางไมซ ์กลุม่ GMS

เดนิทางเขา้สู่ประเทศไทยสูงขนึ
รอ้ยละ 2 -               - -                -               -        

กจิกรรม ยกระดบัความพรอ้มของจงัหวดัภูเกต็
และอนัดามนัในการเป็นเจา้ภาพการจดังานระดบัโลก

- - -               - 12.0000         12.0000         100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม Specialized Expo งาน - - 1 -                -               -        

2. กระทรวงการทอ่งเทยีวและกฬีา - - 107.9169       - 65.8130         -42.1039 -39.02

2.1 กรมการทอ่งเทยีว - - 9.2755          - 9.6261           0.3506          3.78     

โครงการท ี1 : โครงการผลกัดนัตลาดเชงิรุก - - 9.2755          - 6.7939           -2.4816 -26.75

กจิกรรม ผลกัดนัตลาดเชงิรุก - - 9.2755          - 6.7939           -2.4816 -26.75

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนการจดักจิกรรมงานประชาสมัพนัธ์
มาตรฐานการท่องเทยีวไทย

กจิกรรม - - 2 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม เสน้ทางท่องเทยีวทไีดร้บัการพฒันาหอ้งนาํ
สาธารณะใหม้มีาตรฐาน

เสน้ทาง 5 -               - -                -               -        

โครงการท ี2 : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีว
ศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

- - -               - 2.8322           2.8322          100.00   

กจิกรรม ส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

- - -               - 2.8322           2.8322          100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม แผนทเีสน้ทางท่องเทยีวเชอืมโยง 
Dinosaur Road Trip ไดร้บัการออกแบบ ไม่นอ้ยกวา่

เสน้ทาง - - 1 -                -               -        

2.2 องคก์ารบรหิารการพฒันาพนืทพีเิศษเพอืการทอ่งเทยีว
อยา่งยงัยนื (องคก์ารมหาชน)

- - 98.6414         - 56.1869         -42.4545 -43.04

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีว
ศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

- - 98.6414         - 56.1869         -42.4545 -43.04

กจิกรรม การเพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นการทอ่งเทยีวในพนืทพีเิศษ

- - 32.6654         - 20.2963         -12.3691 -37.87

ตวัชวีดักจิกรรม เมอืงในพนืทเีตรียมประกาศพนืทพีเิศษ
ไดร้บัการเตรียมความพรอ้มตามองคป์ระกอบของการเขา้
เป็นสมาชกิเครือขา่ยเมอืงสรา้งสรรค ์(Creative City)

เมอืง 2 -               2 -                -               -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม การพฒันาปรบัปรุงองคป์ระกอบของ
เมอืงสรา้งสรรค์

- - 65.9760         - 35.8906         -30.0854 -45.60

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนเมอืงในพนืทพีเิศษไดร้บัการพฒันา
ตามแนวทาง UNESCO

เมอืง 3 -               5 -                -               -        

3. กระทรวงวฒันธรรม - - 27.8497         - 28.8060         0.9563          3.43     

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม - - 15.8497         - 17.2960         1.4463          9.13     

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีว
ศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

- - 15.8497         - 17.2960         1.4463          9.13     

กจิกรรม ส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูง
ทหีลากหลายและโดดเด่น

- - 15.8497         - 17.2960         1.4463          9.13     

ตวัชวีดักจิกรรม รายไดจ้ากการท่องเทยีวเชงิสรา้งสรรค์
และวฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่

ลา้นบาท 30 -               30 -                -               -        

3.2 สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั - - 12.0000         - 11.5100         -0.4900 -4.08

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีว
ศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

- - 12.0000         - 11.5100         -0.4900 -4.08

กจิกรรม การสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยั
เพอืต่อยอดทนุทางวฒันธรรม

- - 12.0000         - 11.5100         -0.4900 -4.08

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนประชาชนทเีขา้ร่วมกจิกรรม
สรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาพฒันาเพอื
ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม

คน 6,500 -               6,500 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนสนิคา้และบริการทไีดร้บัการพฒันา
สรา้งสรรคจ์ากทุนทางวฒันธรรม

รายการ 8 -               8 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ประชาชนกลุม่เป้าหมายมกีารรบัรู ้
ในการนาํศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาพฒันาเพอืต่อยอด
ทุนทางวฒันธรรม

รอ้ยละ 75 -               75 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
การใชจ่้ายงบประมาณ

รอ้ยละ 100 -               100 -                -               -        

4. กระทรวงสาธารณสุข - - 3.8101          - 5.7896           1.9795          51.95    

4.1 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก - - 2.7000          - 2.7000           -               -         

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีว
ศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

- - 2.7000          - 2.7000           -               -         

กจิกรรม พฒันาการนวดไทย การแพทยแ์ผนไทย
การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพร เชอืมโยง
การทอ่งเทยีวเชงิสุขภาพ

- - 2.7000          - 2.7000           -               -         

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการทไีดร้บัการถ่ายทอด
ความรูด้า้นการท่องเทยีวเชงิสุขภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืกมรีายไดเ้พมิขนึ

ราย 500 -               500 -                -               -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

4.2 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ - - 1.1101          - 3.0896           1.9795          178.32   

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีว
ศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

- - 1.1101          - 3.0896           1.9795          178.32   

กจิกรรม ส่งเสรมิ พฒันา เมอืงสุขภาพ
และการทอ่งเทยีวเชงิสุขภาพ

- - 1.1101          - 3.0896           1.9795          178.32   

ตวัชวีดักจิกรรม อตัราการเพมิขนึของจาํนวน
สถานประกอบการดา้นการท่องเทยีวเชงิสุขภาพ
ไดร้บัมาตรฐานตามทกีาํหนด

รอ้ยละ 5 -               10 -                -               -        

5. รฐัวสิาหกจิ - - 1,359.0726     - 1,762.3473      403.2747       29.67    

5.1 การกฬีาแหง่ประเทศไทย 
(กระทรวงการทอ่งเทยีวและกฬีา)

- - 205.0000       - 183.6405        -21.3595 -10.42

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีว
ศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

- - 205.0000       - 183.6405        -21.3595 -10.42

กจิกรรม เพมิมลูค่าทางเศรษฐกจิจากกจิกรรม
และการแขง่ขนักฬีาระดบัชาตแิละนานาชาติ

- - 205.0000       - 183.6405        -21.3595 -10.42

ตวัชวีดักจิกรรม รอ้ยละของรายการแขง่ขนั
และกจิกรรมกฬีาทไีดร้บัการสนบัสนุนตามแผน

รอ้ยละ 100 -               100 -                -               -        

5.2 การทอ่งเทยีวแหง่ประเทศไทย 
(กระทรวงการทอ่งเทยีวและกฬีา)

- - 1,154.0726     - 1,578.7068      424.6342       36.79    

โครงการท ี1 : โครงการผลกัดนัตลาดเชงิรุก - - 894.3339       - 1,236.2908      341.9569       38.24    

กจิกรรม ส่งเสรมิตลาดต่างประเทศ - - 366.4089       - 719.8108        353.4019       96.45    

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนการรบัรูป้ระเทศไทย
ของนกัท่องเทยีวชาวต่างประเทศ

ลา้นคน/ครงั 800 -               1,000 -                -               -        

กจิกรรม ส่งเสรมิตลาดในประเทศ - - 527.9250       - 516.4800        -11.4450 -2.17

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนการรบัรูส้อืของคนไทย ลา้นคน-ครงั 50 -               80 -                -               -        

โครงการท ี2 : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีว
ศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

- - 259.7387       - 342.4160        82.6773         31.83    

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์
และวฒันธรรม

- - 144.8878       - 141.5792        -3.3086 -2.28

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนสนิคา้และบริการทางการท่องเทยีว
ทสีรา้งสรรคใ์หม่ทพีรอ้มเสนอขาย

รายการ 20 -               25 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม อตัราการขยายตวัของรายได ้
จากการท่องเทยีวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

รอ้ยละ 10 -               10 -                -               -        

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชงิสุขภาพ - - 34.6327         - 60.3921         25.7594         74.38    

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนการรบัรูป้ระเทศไทยในฐานะ
แหลง่ท่องเทยีวเชงิสุขภาพ

ลา้นคน/ครงั 14 -               100 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม อตัราการขยายตวัของรายได ้
จากการท่องเทยีวเชงิสุขภาพ ความงามและแพทยแ์ผนไทย

รอ้ยละ 10 -               10 -                -               -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวสาํราญทางนาํ - - 27.4760         - 66.8275         39.3515         143.22   

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนการรบัรูข้อ้มูลเกยีวกบั
การท่องเทยีวสาํหรบักลุม่ผูม้รีายไดสู้ง

ลา้นคน/ครงั 15 -               100 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม อตัราการขยายตวัของรายได ้
จากการท่องเทยีวสาํราญทางนาํ

รอ้ยละ 10 -               10 -                -               -        

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชงิธุรกจิและกฬีา - - 28.4126         - 52.3511         23.9385         84.25    

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนการรบัรูป้ระเทศไทยในฐานะ
แหลง่ท่องเทยีวเชงิกฬีา

ลา้นคน-ครงั 16 -               95 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม อตัราการขยายตวัของรายได ้
จากการท่องเทยีวเชงิธุรกจิและกฬีา 

รอ้ยละ 5 -               5 -                -               -        

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชอืมโยงกลุม่อาเซยีน - - 24.3296         - 21.2661         -3.0635 -12.59

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนการรบัรูก้ารท่องเทยีว
เชอืมโยงอาเซยีนจากการดาํเนินงานของ ททท.

ลา้นคน/ครงั 5 -               5 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม อตัราการขยายตวัของจาํนวนนกัท่องเทยีว
ชาวต่างชาติทเีดนิทางผ่านแดนระหวา่งประเทศไทย
กบัประเทศสมาชกิอาเซยีน

รอ้ยละ 5 -               5 -                -               -        

แนวทางการดําเนินงานท ี1.2 : สง่เสรมิการพฒันาและยกระดบั
การทอ่งเทยีวเพอืกระจายรายไดอ้ย่างทวัถงึ

- - 130.7879     - 182.9415      52.1536      39.88   

ตวัชีวดัที 1 : จาํนวนเมืองและชมุชนทีมีศกัยภาพดา้นการท่องเทียว 
ไม่นอ้ยกว่า 2 เมือง

เมือง 3 -                2 -                 -                -        

ตวัชีวดัที 2 : รายไดจ้ากการท่องเทียวเมืองท่องเทียวเมืองรองเฉลยี
ทุกเมืองเพิมขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5

รอ้ยละ 5 -                5 -                 -                -        

ตวัชีวดัที 3 : จาํนวนผูป้ระกอบการภาคการท่องเทียวไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพสูก่ารท่องเทียววิถใีหม่เพิมขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10

รอ้ยละ 10 -                10 -                 -                -        

1. กระทรวงการทอ่งเทยีวและกฬีา - - 59.7937         - 100.3330        40.5393         67.80    

1.1 กรมการทอ่งเทยีว - - 38.6638         - 39.2084         0.5446          1.41     

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
และผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว

- - 11.6912         - 25.5842         13.8930         118.83   

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพของบคุลากร
และผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว

- - 11.6912         - 25.5842         13.8930         118.83   

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนชมุชนท่องเทยีวทไีดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพเขา้สู่มาตรฐานการท่องเทยีวไทย

ชมุชน 150 -               50 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทยีว
ทไีดร้บัการพฒันาศกัยภาพเขา้สู่มาตรฐานการท่องเทยีวไทย

ราย 150 -               160 -                -               -        

โครงการท ี2 : โครงการส่งเสรมิพฒันาแหลง่สนิคา้
และบรกิารทอ่งเทยีวคุณภาพในพนืทเีมอืงรอง

- - 20.4120         - 6.8053           -13.6067 -66.66

กจิกรรม ส่งเสรมิพฒันาแหลง่สนิคา้และบรกิาร
ทอ่งเทยีวคุณภาพในพนืทเีมอืงรอง

- - 20.4120         - 6.8053           -13.6067 -66.66

ตวัชวีดักจิกรรม แผนปฏบิตัิการพฒันาเมอืงสปา
นาํพรุอ้นตน้แบบ

แผน - - 1 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ผูป้ระกอบการการท่องเทยีวเชงิสุขภาพ
ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

คน 1,000 -               - -                -               -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชวีดักจิกรรม แหลง่ท่องเทยีวเชงิสุขภาพประเภท
แหลง่นาํพรุอ้นธรรมชาติทไีดร้บัการพฒันา

แห่ง 1 -               - -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม เสน้ทางท่องเทยีวนาํพรุอ้นไดร้บัการพฒันา เสน้ทาง 1 -               - -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม แบบรูปรายการสงิอาํนวยความสะดวก
เพอืการท่องเทยีวเชงิสุขภาพไดร้บัการออกแบบ

แบบ 10 -               - -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม รายงานผลการศึกษาการจดัตงัวสิาหกจิ
เพอืสงัคม (Social Enterprise)

ฉบบั - - 1 -                -               -        

โครงการท ี3 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - 6.5606          - 6.8189           0.2583          3.94     

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - 6.5606          - 6.8189           0.2583          3.94     

ตวัชวีดักจิกรรม ชมุชนโคกหนองนาโมเดลไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการท่องเทยีวเพอืเป็นตน้แบบในการจดัการ
ท่องเทยีวโดยชมุชน

ชมุชน 20 -               20 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ชมุชนท่องเทยีวตน้แบบไดร้บัการพฒันา
ตามหลกัการ CBT Smart Environment

ชมุชน - - 8 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม เมอืง ชมุชน ทไีดร้บัการพฒันา
และยกระดบัอตัลกัษณ์เพอืการท่องเทยีว

แห่ง 10 -               - -                -               -        

1.2 องคก์ารบรหิารการพฒันาพนืทพีเิศษเพอืการทอ่งเทยีว
อยา่งยงัยนื (องคก์ารมหาชน)

- - 21.1299         - 61.1246         39.9947         189.28   

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - 21.1299         - 61.1246         39.9947         189.28   

กจิกรรม ส่งเสรมิการตลาดการทอ่งเทยีวในพนืทพีเิศษ
และการทอ่งเทยีวชมุชน

- - -               - 53.0627         53.0627         100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนชมุชนทไีดร้บัการผลกัดนัเขา้
สู่ตลาดอตุสาหกรรมท่องเทยีวเพมิขนึ

ชมุชน 8 -               20 -                -               -        

กจิกรรม การสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาทกุภาคส่วน - - 21.1299         - 8.0619           -13.0680 -61.85

ตวัชวีดักจิกรรม ชมุชนทไีดร้บัการพฒันาตามเกณฑ์
การพฒันาการท่องเทยีวโดยชมุชนของประเทศไทย 
(CBT Thailand)

ชมุชน 19 -               20 -                -               -        

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม - - -               - 10.0725         10.0725         100.00   

2.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย - - -               - 0.3380           0.3380          100.00   

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - -               - 0.3380           0.3380          100.00   

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - -               - 0.3380           0.3380          100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนนกัท่องเทยีวเพมิขนึ รอ้ยละ - - 10 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม รายไดจ้ากการท่องเทยีวเพมิขนึ รอ้ยละ - - 10 -                -               -        

2.2 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ - - -               - 9.7345           9.7345          100.00   

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิพฒันาแหลง่สนิคา้
และบรกิารทอ่งเทยีวคุณภาพในพนืทเีมอืงรอง

- - -               - 1.5000           1.5000          100.00   

กจิกรรม ส่งเสรมิพฒันาแหลง่สนิคา้และบรกิาร
ทอ่งเทยีวคุณภาพในพนืทเีมอืงรอง

- - -               - 1.5000           1.5000          100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม สรา้งชมุชนท่องเทยีวทมีศีกัยภาพ ชมุชน - - 1 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนนวตักรรม นวตักรรม - - 2 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการเขา้เป็นสมาชกิ
กลุม่ท่องเทยีวชมุชน เพมืขนึ

ราย - - 15 -                -               -        

407



เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการท ี2 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - -               - 8.2345           8.2345          100.00   

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - -               - 8.2345           8.2345          100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการรา้นอาหาร
ไดร้บัการพฒันาไม่นอ้ยกวา่

ราย - - 40 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนเสน้ทางการท่องเทยีว
ตามวถิขีองชมุชน

เสน้ทาง - - 1 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม สถานประกอบการทเีขา้ร่วมกจิกรรม
มรีายไดเ้พมิขนึเฉลยีไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ - - 15 -                -               -        

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - - 3.3378          - 3.3378           -               -         

3.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร - - 3.3378          - 3.3378           -               -         

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - 3.3378          - 3.3378           -               -         

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาแหลง่ทอ่งเทยีววถิเีกษตร - - 3.3378          - 3.3378           -               -         

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนแหลง่ท่องเทยีวเชงิเกษตร
ของวสิาหกจิชมุชนหรือกลุม่เกษตรกรทเีขา้ร่วมโครงการ
ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ และมคีวามพรอ้มในการรองรบั
การท่องเทยีวเชงิเกษตรได ้

แหลง่ 77 -               56 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม วสิาหกจิชมุชนทเีขา้ร่วมโครงการมรีายได ้
เพมิขนึหลงัร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ

รอ้ยละ 10 -               12 -                -               -        

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม - - 9.0000          - 11.5830         2.5830          28.70    

4.1 กรมทรพัยากรธรณี - - 9.0000          - 11.5830         2.5830          28.70    

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - 9.0000          - 11.5830         2.5830          28.70    

กจิกรรม บูรณาการใหเ้กดิการทอ่งเทยีวเชงิธรณี
ในพนืทแีหลง่มรดกธรณี

- - 9.0000          - 11.5830         2.5830          28.70    

ตวัชวีดักจิกรรม แหลง่มรดกธรณีในพนืทเีป้าหมายไดร้บั
การพฒันาและสรา้งมูลค่าเพอืนาํไปสู่แหลง่ท่องเทยีว
เชงิสรา้งสรรค ์ไม่นอ้ยกวา่

แห่ง 7 -               9 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ผูเ้ยยีมชมทุกช่องทางในพนืทเีป้าหมาย
ในการดาํเนินงาน ไม่นอ้ยกวา่ 

ราย - - 70,000 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม รูปแบบการท่องเทยีวผ่านสอื
และช่องทางการประชาสมัพนัธต่์าง ๆ เพมิขนึอยา่งนอ้ย

ช่องทาง - - 2 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ขอ้มูลแหลง่มรดกธรณีมคีวามถกูตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ 

รอ้ยละ 100 -               100 -                -               -        

5. กระทรวงมหาดไทย - - 45.0000         - 45.0000         -               -         

5.1 กรมการพฒันาชมุชน - - 45.0000         - 45.0000         -               -         

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - 45.0000         - 45.0000         -               -         

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์ - - 45.0000         - 21.0000         -24.0000 -53.33

ตวัชวีดักจิกรรม ชมุชนท่องเทยีวไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
และส่งเสริมธุรกจิท่องเทยีว

ชมุชน 100 -               50 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม อตัราการขยายตวัของรายได ้
จากการท่องเทยีวเชงิสรา้งสรรคเ์พมิขนึ

รอ้ยละ 5 -               10 -                -               -        

กจิกรรม พฒันาเสน้ทางชมุชนทอ่งเทยีว OTOP นวตัวถิี - - -               - 24.0000         24.0000         100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม ชมุชนทไีดร้บัการพฒันาเสน้ทางท่องเทยีว ชมุชน - - 50 -                -               -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชวีดักจิกรรม อตัราการขยายตวัของรายได ้
จากการท่องเทยีวเชงิสรา้งสรรคเ์พมิขนึ

รอ้ยละ - - 10 -                -               -        

6. กระทรวงแรงงาน - - 11.5600         - 11.2700         0.2900-  -2.51

6.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน - - 11.5600         - 11.2700         0.2900-  -2.51

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
และผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว

- - 11.5600         - 11.2700         0.2900-  -2.51

กจิกรรม พฒันาทกัษะแรงงานดา้นทอ่งเทยีวและบรกิาร - - 11.5600         - 11.2700         0.2900-  -2.51

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนแรงงานเขา้รบัการฝึกอบรมฝีมอื
ไดไ้ม่ตาํกวา่เป้าหมาย

คน 4,624 -               4,900 -                -               -        

7. กระทรวงวฒันธรรม - - 2.0964          - 1.3452           -0.7512 -35.83

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม - - 2.0964          - 1.3452           -0.7512 -35.83

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - 2.0964          - 1.3452           -0.7512 -35.83

กจิกรรม ส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชมุชน - - 2.0964          - 1.3452           -0.7512 -35.83

ตวัชวีดักจิกรรม รายไดจ้ากการท่องเทยีวชมุชน ไม่นอ้ยกวา่ ลา้นบาท 3 -               3 -                -               -        

แนวทางการดําเนินงานท ี1.3 : ยกระดบัการบรกิารและการบรหิาร
จดัการการทอ่งเทยีวอย่างยงัยืน

- - 2,686.4929   - 3,019.2192    332.7263     12.39   

ตวัชีวดัที 1 : แหลง่ท่องเทียวและสถานประกอบการไดร้บัมาตรฐาน
การท่องเทียวไทยเพิมขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10

รอ้ยละ 10 -                10 -                 -                -        

ตวัชีวดัที 2 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นความปลอดภยั
ของนักท่องเทียวอยู่ในอนัดบั 1 ใน 80

อนัดบั 1 ใน 70 -                1 ใน 80 -                 -                -        

ตวัชีวดัที 3 : อนัดบัขีดความสามารถดา้นความยงัยืนของสงิแวดลอ้ม
และทรพัยากรธรรมชาติอยู่ในอนัดบั 1ใน 108

อนัดบั 1 ใน 110 -                1 ใน 108 -                 -                -        

1. กระทรวงการทอ่งเทยีวและกฬีา - - 314.7161       - 360.5514        45.8353         14.56    

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทยีวและกฬีา - - 57.8711         - 58.6800         0.8089          1.40     

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - 57.8711         - 58.6800         0.8089          1.40     

กจิกรรม พฒันาความปลอดภยั และอาํนวย
ความสะดวกดา้นการทอ่งเทยีว

- - 57.8711         - 58.6800         0.8089          1.40     

ตวัชวีดักจิกรรม รอ้ยละของเรอืงรอ้งเรียนจากนกัท่องเทยีว
ชาวไทยและชาวต่างชาติลดลง ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 20 -               20 -                -               -        

1.2 กรมการทอ่งเทยีว - - 179.8723       - 237.3393        57.4670         31.95    

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้มเพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

- - 19.3836         - 6.6356           -12.7480 -65.77

กจิกรรม บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิงิแวดลอ้ม
เพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

- - 19.3836         - 6.6356           -12.7480 -65.77

ตวัชวีดักจิกรรม แผนพฒันาเสน้ทางท่องเทยีวเชอืมโยง
แหลง่ท่องเทยีวไดร้บัการศึกษา

แผน - - 1 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม แหลง่ท่องเทยีวไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ แห่ง 2 -               - -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม แผนพฒันาการท่องเทยีวเชงิพนืที
ทไีดร้บัการศึกษา

แผน 50 -               - -                -               -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการท ี2 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - 160.4887       - 230.7037        70.2150         43.75    

กจิกรรม ยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และการบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - 160.4887       - 230.7037        70.2150         43.75    

ตวัชวีดักจิกรรม นกัท่องเทยีวมคีวามเชอืมนั และพงึพอใจ
ในดา้นการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิ

รอ้ยละ 80 -               80 -                -               -        

1.3 องคก์ารบรหิารการพฒันาพนืทพีเิศษเพอืการทอ่งเทยีว
อยา่งยงัยนื (องคก์ารมหาชน)

- - 76.9727         - 64.5321         -12.4406 -16.16

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - 76.9727         - 64.5321         -12.4406 -16.16

กจิกรรม การพฒันาสนิคา้บรกิารและสงิอาํนวย
ความสะดวกดา้นการทอ่งเทยีว

- - 21.4410         - -                -21.4410 -100.00

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนสนิคา้บริการและสงิอาํนวย
ความสะดวกดา้นการท่องเทยีวในพนืทพีเิศษเพมิขนึ

แห่ง 3 -               - -                -               -        

กจิกรรม การบรหิารการพฒันาพนืทพีเิศษเพอื
การทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

- - 21.1907         - 34.2635         13.0728         61.69    

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนโครงการตามแผนพฒันาพนืทพีเิศษ
มกีารนาํไปปฏบิตัิ

โครงการ 4 -               4 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม แหลง่ท่องเทยีวในพนืทพีเิศษ
ไดร้บัการฟืนฟูตามแนวทางของ GSTC

แหลง่ 6 -               6 -                -               -        

กจิกรรม การใหบ้รกิารดา้นองคค์วามรูเ้พอืการพฒันา
แหลง่ทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

- - 34.3410         - 30.2686         -4.0724 -11.86

ตวัชวีดักจิกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิไดร้บั
การพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการแหลง่ท่องเทยีว

แห่ง 7 -               7 -                -               -        

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม - - -               - 7.8830           7.8830          100.00   

2.1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ - - -               - 7.8830           7.8830          100.00   

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - -               - 7.8830           7.8830          100.00   

กจิกรรม การพฒันายกระดบัมาตรฐานการบรกิาร
และผลติภณัฑท์างการทอ่งเทยีวเชงิสุขภาพ
วถิธีรรมชาตสู่ิมาตรฐานสากลเพอืเตรยีมความพรอ้ม
รองรบักลุม่นกัทอ่งเทยีวคุณภาพสูง เสรมิสรา้ง
เศรษฐกจิชมุชน และเพมิขดีความสามารถ
การแขง่ขนัพนืททีอ่งเทยีวจงัหวดัภูมภิาคตะวนัตก

- - -               - 7.8830           7.8830          100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม เพมิรายไดแ้ละเพมิการกระจายรายได ้
จากกลุม่นกัท่องเทยีวคุณภาพสูงสู่พนืทที่องเทยีวในภูมภิาค 

และกระตุน้เศรษฐกจิภาคบริการและการท่องเทยีวสู่ชมุชน 

ในพนืทที่องเทยีวจงัหวดัภูมภิาคตะวนัตก 3 จงัหวดั

รอ้ยละ - - 30 -                -               -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

3. กระทรวงคมนาคม - - 1,571.6092     - 1,689.4982      117.8890       7.50     

3.1 กรมเจา้ทา่ - - 255.0366       - 357.2886        102.2520       40.09    

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - 255.0366       - 357.2886        102.2520       40.09    

กจิกรรม พฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืสนบัสนุน
การทอ่งเทยีว

- - 242.4366       - 262.6716        20.2350         8.35     

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนโครงสรา้งพนืฐาน
เพอืสนบัสนุนการท่องเทยีว

แห่ง 9 -               7 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ปริมาณเนือดนิ ลบ.ม. - - 200,000 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

และ/หรือ รูปแบบและรายการทกีาํหนด
รอ้ยละ 100 -               100 -                -               -        

กจิกรรม การเสรมิทรายชายหาดป้องกนัการกดัเซาะ
เพอืสนบัสนุนการทอ่งเทยีว

- - 12.6000         - 94.6170         82.0170         650.93   

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนรูปแบบการเสริมทรายชายหาด
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั เพอืสนบัสนุนการท่องเทยีว

แห่ง 2 -               3 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

และ/หรือ ขอบเขตของงานศึกษาทกีาํหนด
รอ้ยละ 100 -               100 -                -               -        

3.2 กรมทางหลวงชนบท - - 1,316.5726     - 1,332.2096      15.6370         1.19     

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - 1,316.5726     - 1,332.2096      15.6370         1.19     

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพอืสนบัสนุน
ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทยีว

- - 1,316.5726     - 1,332.2096      15.6370         1.19     

ตวัชวีดักจิกรรม ระยะทางทดีาํเนินการก่อสรา้ง กม. 253.796 -               231.771 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทกีาํหนด

รอ้ยละ 100 -               100 -                -               -        

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม - - 129.7766       - 167.5493        37.7727         29.11    

4.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั - - 74.6099         - 126.5963        51.9864         69.68    

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้มเพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

- - 74.6099         - 126.5963        51.9864         69.68    

กจิกรรม สรา้งพพิธิภณัฑส์งิมชีวีติใตท้ะเลไทย
เฉลมิพระเกยีรติ

- - 74.6099         - 71.0661         -3.5438 -4.75

ตวัชวีดักจิกรรม ก่อสรา้งพพิธิภณัฑส์งิมชีวีติใตท้ะเลไทย
เฉลมิพระเกยีรติ

แห่ง 1 -               1 -                -               -        

กจิกรรม จดัการขยะในแหลง่ทอ่งเทยีว เพอืฟืนฟู
ระบบนิเวศทางทะเล

- - -               - 1.3302           1.3302          100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม แหลง่ท่องเทยีวทางทะเลไดร้บัการจดัการ
ขยะอยา่งเป็นระบบและสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทยีว 
6 จงัหวดั

จงัหวดั - - 6 -                -               -        

กจิกรรม ตดิตงัทุน่แพลอยนาํเพอืเพมิศกัยภาพ
การทอ่งเทยีวเชงินิเวศทางทะเล ฝงัอนัดามนั

- - -               - 22.1000         22.1000         100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม เสริมศกัยภาพการท่องเทยีวเชงินิเวศ
ทางทะเลฝงัอนัดามนัโดยการติดตงัทุ่นเเพลอยนาํฝงัอนัดามนั

จงัหวดั - - 2 -                -               -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ตดิตงัทุน่แพลอยนาํเพอืเพมิศกัยภาพ
การทอ่งเทยีวเชงินิเวศทางทะเล ฝงัอ่าวไทย

- - -               - 22.1000         22.1000         100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม เสริมศกัยภาพการท่องเทยีวเชงินิเวศ
ทางทะเลฝงัอ่าวไทยโดยการติดตงัทุ่นเเพลอยนาํฝงัอ่าวไทย

จงัหวดั - - 2 -                -               -        

กจิกรรม ตดิตงัทุน่ผูกเรอืเพอืการอนุรกัษป์ะการงั
ในพนืททีอ่งเทยีวทางทะเล

- - -               - 10.0000         10.0000         100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม ติดตงัทุ่นผูกเรือเพอืการอนุรกัษ์
เเนวปะการงัในพนืทที่องเทยีวทางทะเล

จงัหวดั - - 5 -                -               -        

4.2 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื - - 52.1667         - 37.9530         -14.2137 -27.25

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้มเพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

- - 52.1667         - 37.9530         -14.2137 -27.25

กจิกรรม เพมิศกัยภาพการทอ่งเทยีวเชงิอนุรกัษ์ - - 52.1667         - 37.9530         -14.2137 -27.25

ตวัชวีดักจิกรรม เพมิศกัยภาพดา้นการท่องเทยีวเชงิอนุรกัษ์ แห่ง 12 -               10 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม นกัท่องเทยีวมคีวามพงึพอใจดา้นการดูแล
ความปลอดภยัในพนืทอีทุยานแห่งชาติเพมิขนึ

รอ้ยละ 80 -               80 -                -               -        

4.3 สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 

(องคก์ารมหาชน)

- - 3.0000          - 3.0000           -               -         

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้มเพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื

- - 3.0000          - 3.0000           -               -         

กจิกรรม สรา้งงานสรา้งรายไดใ้หช้มุชน
ดว้ยเครอืงมอืทอ่งเทยีวชวีภาพ

- - 3.0000          - 3.0000           -               -         

ตวัชวีดักจิกรรม ชมุชนทอียู่ใกลช้ดิทรพัยากรและพนืที
อนุรกัษไ์ดร้บัการพฒันายกระดบัทงัผลติภณัฑแ์ละบริการ
เพอืการท่องเทยีวอยา่งยงัยนื

ชมุชน/พนืที 2 -               2 -                -               -        

5. กระทรวงมหาดไทย - - 645.0103       - 776.5748        131.5645       20.40    

5.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง - - 645.0103       - 776.5748        131.5645       20.40    

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - 645.0103       - 776.5748        131.5645       20.40    

กจิกรรม ก่อสรา้งและพฒันาพนืทเีพอืการทอ่งเทยีว - - 645.0103       - 776.5748        131.5645       20.40    

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนพนืทเีพอืการท่องเทยีว
ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน

แห่ง 28 -               27 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม โครงสรา้งพนืฐานทไีดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 -               100 -                -               -        

6. กระทรวงวฒันธรรม - - 21.1872         - -                -21.1872 -100.00

6.1 กรมศลิปากร - - 21.1872         - -                -21.1872 -100.00

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - 21.1872         - -                -21.1872 -100.00

กจิกรรม ปรบัปรุง พฒันา สงิอาํนวยความสะดวก
แหลง่ทอ่งเทยีวทางศิลปวฒันธรรมเพอืสรา้ง
ความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเทยีว

- - 21.1872         - -                -21.1872 -100.00

ตวัชวีดักจิกรรม จาํนวนแหลง่ท่องเทยีวไดร้บัการปรบัปรุง 
พฒันาเพอืความปลอดภยัแก่นกัท่องเทยีว

แห่ง 3 -               - -                -               -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายและตวัชีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัชีวดั 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชีวดั
หน่วยนบั

ปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชวีดักจิกรรม แหลง่ท่องเทยีวไดร้บัการปรบัปรุง 
พฒันา มคุีณภาพตามมาตรฐาน

รอ้ยละ 100 -               - -                -               -        

7. กระทรวงสาธารณสุข - - 4.1935          - 6.9652           2.7717          66.10    

7.1 กรมอนามยั - - 4.1935          - 4.2526           0.0591          1.41     

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - 4.1935          - 4.2526           0.0591          1.41     

กจิกรรม ส่งเสรมิการจดัการสุขาภบิาลอาหาร
และการจดัการอนามยัสงิแวดลอ้มในพนืททีอ่งเทยีว

- - 4.1935          - 4.2526           0.0591          1.41     

ตวัชวีดักจิกรรม จงัหวดัในพนืทที่องเทยีวมกีารส่งเสริม
ใหส้ถานประกอบกจิการดาํเนินการตามมาตรฐาน

จงัหวดั 76 -               76 -                -               -        

7.2 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ - - -               - 2.7126           2.7126          100.00   

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั
และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

- - -               - 2.7126           2.7126          100.00   

กจิกรรม พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินทางนาํ
และทะเลแบบบูรณาการเพอืการทอ่งเทยีว
ทปีระชากรทกุระดบัเขา้ถงึไดใ้นเขตพนืที
ฝงัทะเลอนัดามนั

- - -               - 2.7126           2.7126          100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม มรีบบปฏบิตัิการฉุกเฉินทคีรบวงจร
ทงัทางบก ทางนาํ และทางอากาศทไีดม้าตรฐาน 

คุณภาพ สนบัสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
การท่องเทยีวและสงัคม

ระบบ - - 1 -                -               -        

8. รฐัวสิาหกจิ - - -               - 10.1973         10.1973         100.00   

8.1 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์
(กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม)

- - -               - 10.1973         10.1973         100.00   

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสงิแวดลอ้มเพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื
- - -               - 10.1973         10.1973         100.00   

กจิกรรม เพมิศกัยภาพสวนพฤกษศาสตรใ์หเ้ป็น
แหลง่ทอ่งเทยีวคุณภาพ เพอืรองรบัการทอ่งเทยีว
อยา่งยงัยนืของประเทศ

- - -               - 10.1973         10.1973         100.00   

ตวัชวีดักจิกรรม สวนพฤกษศาสตร ์ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพเพอืรองรบัการเป็นแหลง่ท่องเทยีวคุณภาพ 

และสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทยีว

แห่ง - - 1 -                -               -        

ตวัชวีดักจิกรรม ประชาชนผูใ้ชบ้ริการท่องเทยีว
สวนพฤกษศาสตร ์มรีะดบัความพงึพอใจ 
และเกดิความตระหนกัในความสาํคญัของ
ทรพัยากรพนัธุพ์ชื และสงิแวดลอ้มในระดบัมากขนึไป

รอ้ยละ - - 80 -                -               -        
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

5,125,116,600         บาท

1,922,955,900         บาท

            60,200,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             60,200,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             60,200,000 บาท
1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             60,200,000 บาท

กระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา
กรมการทอ่งเทยีว
โครงการ : โครงการผลกัดนัตลาดเชิงรุก 6,793,900              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 6,793,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการส่งเสรมิและการสรา้งมลูค่า (Value) เครืองหมายมาตรฐาน
การทอ่งเทยีวไทย 6,793,900              บาท

2,832,200              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 2,832,200              บาท

1) ค่าใชจ่้าย  Dinosaur Siamensis : ตะลุยเสน้ทางผา่มติทิะลุโลกลา้นปี 2,832,200              บาท

56,186,900            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 56,186,900            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 56,186,900            บาท
1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง - บาท

(1) ค่าปรบัปรุงหอศิลปวฒันธรรมพนืเมอืงน่านและแหล่งเรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรม
ลา้นนาตะวนัออก พนืทใีชส้อย 3,100 ตร.ม. และสงิก่อสรา้ง
ประกอบ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แหง่ - บาท
วงเงนิทงัสนิ            261,332,000  บาท
เงนินอกงบประมาณ             87,000,000  บาท
เงนิงบประมาณ            174,332,000  บาท

ตวัชีวดัท ี2 : อนัดบัความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการทอ่งเทยีวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอนัดบั 1 ใน 30

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

องคก์ารบรหิารการพฒันาพืนทพีิเศษเพือการทอ่งเทยีวอย่างยงัยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

เป้าหมายท ี1 : อตุสาหกรรมการทอ่งเทยีวไทยเนน้คณุคา่ และความยงัยืนทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิงแวดลอ้ม มีความสมดลุและกระจายรายไดอ้ย่างทวัถึง พรอ้มรบัมือกบัการเปลียนแปลงทกุรูปแบบ
ตวัชีวดัท ี1 : รายไดจ้ากการทอ่งเทยีว ไม่นอ้ยกว่า 2.4000 ลา้นลา้นบาท

ตวัชีวดัท ี1 : รายไดจ้ากการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงเพิมขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1 : ส่งเสรมิและยกระดบัการสรา้งสรรคส์ินคา้ บรกิาร และกิจกรรมทอ่งเทยีว
ใหมี้คณุคา่และมูลคา่สูง
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ปี 2564 ตงังบประมาณ             34,866,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             40,651,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ - บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              12,772,500  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              35,316,300  บาท
ปี 2569 ผูกพนังบประมาณ              50,725,100  บาท

2) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานส่วนกลาง 20,296,300             บาท
3) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษเลย 2,761,100              บาท
4) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษเมอืงเก่าน่าน 9,947,800              บาท
5) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษอุทยานประวตัศิาสตร์
สุโขทยั-ศรสีชันาลยั-กาํแพงเพชร 10,963,000             บาท
6) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษเมอืงโบราณอู่ทอง 2,153,900              บาท
7) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษเมอืงพทัยาและพนืทเีชือมโยง 10,064,800             บาท

17,296,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 17,296,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพอืส่งเสรมิศกัยภาพ
การขบัเคลอืนคลองทอ่มเมอืงสปานาํพรุอ้นตน้แบบ จงัหวดักระบี 1,000,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการวถิถีนิวถิวีฒันธรรมสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์
จงัหวดัภูเก็ต 1,980,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการเชือมโยงเสน้ทางทอ่งเทยีวเชิงวฒันธรรมสรา้งสรรค์
กลุม่อารยธรรมทวารวด ีจงัหวดัราชบรุี 2,400,000              บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนการขบัเคลอืนเมอืงดนตรสุีพรรณบรุี
เชิงเศรษฐกิจสรา้งสรรคสู่์เมอืงดนตรโีลก จงัหวดัสุพรรณบรุี 2,000,000              บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชิงวฒันธรรม “มหกรรมศิลปะเซรามกิ
นานาชาต”ิ จงัหวดัราชบรุี 490,000                บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรมวฒันธรรมแหง่ชาต ิวถิถีนิ วถิไีทย 6,036,000              บาท
7) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑว์ฒันธรรมไทย
เพอืส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน 2,000,000              บาท
8) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารการพฒันาต่อยอดมรดกภูมปิญัญา
ทอ้งถนิ "สกุลช่างศรเีทพ" จงัหวดัเพชรบูรณ์ 440,000                บาท
9) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบังานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ครงัท ี36

จงัหวดัลพบรุี 950,000                บาท

กระทรวงวฒันธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

415



11,510,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 11,510,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคศิ์ลปะร่วมสมยัเพอืต่อยอดทนุทางวฒันธรรม 2,240,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพชุมชนสู่การเป็นเมอืงแห่งศิลปะ 9,270,000              บาท

2,700,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 2,700,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,700,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาและยกระดบัอาชีพนวดไทย อตัลกัษณ์ไทย 
สรา้งเศรษฐกิจชุมชนสู่การยอมรบัในระดบัสากล 763,200                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งคุณค่าและมลูค่าเพมิจากการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพ
ดว้ยการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพร 1,936,800              บาท

3,089,600              บาท
1. งบดําเนินงาน 3,089,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,089,600              บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 820,600                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,134,800              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการประชุม 134,200                บาท

183,640,500           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 183,640,500           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 183,640,500           บาท
1) การพฒันาเมอืงกีฬา (Sports City) 30,529,600             บาท
2) การจดัการแข่งขนักีฬาเชือมโยงการทอ่งเทยีว เพอืกระตุน้เศรษฐกิจการขบัเคลอืน
ไทยไปดว้ยกนัภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจสู่การพฒันาทยีงัยนื (Sports Tourism 

Economic Triangle Festival 2023) 30,000,000             บาท
3) การสนบัสนุนและจดัการแข่งขนักิจกรรมกีฬาเพอืส่งเสรมิการทอ่งเทยีว (Sports 

Tourism) 123,110,900           บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก
โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ
โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

รฐัวิสาหกิจ
การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั
โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
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การทอ่งเทยีวแหง่ประเทศไทย 
โครงการ : โครงการผลกัดนัตลาดเชิงรุก 1,236,290,800         บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,236,290,800         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 1,236,290,800         บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวช่วงนอกฤดูกาล 33,494,300             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนั 200,474,000           บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์า่นสอืสารสนเทศ 9,419,900              บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดและกระตุน้การใชจ่้ายนกัทอ่งเทยีวเพอืพกัผอ่น
ทวัไปกลุม่ตลาดกลาง-บน 199,131,100           บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการกระจายพนืทแีละช่วงเวลาการทอ่งเทยีว 177,668,500           บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการกระตุน้การเดนิทางของนกัทอ่งเทยีวไทย 210,920,000           บาท
7) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัภาพลกัษณ์การทอ่งเทยีวสู่ความเป็นคุณภาพ
ผา่นวถิไีทย 180,475,900           บาท
8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคลงัขอ้มลู 31,737,500             บาท
9) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดนกัทอ่งเทยีวกลุม่ความสนใจพเิศษ 38,018,100             บาท
10) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มและเพมิขดีความสามารถใหพ้นัธมติร
ในหว่งโซ่คุณค่า 47,309,300             บาท

80,582,200             บาท
12) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand 27,060,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ            135,300,000 บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             27,060,000 บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             27,060,000 บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             27,060,000 บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             27,060,000 บาท
ปี 2569 ผูกพนังบประมาณ             27,060,000 บาท

342,416,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 342,416,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 342,416,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชือมโยงกลุม่อาเซยีน 21,266,100             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิกิจกรรมระดบันานาชาติ 32,877,500             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและเพมิมลูค่าวถิไีทย 17,718,100             บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดนกัทอ่งเทยีวกลุม่นิยมความหรูหรา 66,827,500             บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการกระจายประโยชนท์างการทอ่งเทยีวสู่ชุมชน 29,843,600             บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการเพมิการใชจ่้ายของนกัทอ่งเทยีว 61,140,000             บาท
7) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดนกัทอ่งเทยีวกลุม่สุขภาพ 60,392,100             บาท
8) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดนกัทอ่งเทยีวกลุม่กีฬา 52,351,100             บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการสอืสารสรา้งกระแสทอ่งเทยีวและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสงิแวดลอ้ม

โครงการ : โครงการส่งเสรมิรูปแบบการทอ่งเทยีวศกัยภาพสูงทหีลากหลายและโดดเด่น
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182,941,500           บาท

25,584,200            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 25,584,200            บาท

1) ค่าใชจ่้ายการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเพอืยกระดบัชุมชน
เพอืเขา้สู่มาตรฐาน 5,001,100              บาท
2) ค่าใชจ่้ายการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเพอืยกระดบัผูป้ระกอบการ
เพอืเขา้สู่มาตรฐาน 5,220,100              บาท
3) ค่าใชจ่้ายการพฒันาศกัยภาพบคุลากรตามมาตรฐานสมรรถนะ
ขนัพนืฐานบคุลากรดา้นการทอ่งเทยีวอาเซยีน 7,139,000              บาท
4) ค่าใชจ่้ายการดาํเนินโครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพอืการทอ่งเทยีวอนัดามนั
เพอืยกระดบัศกัยภาพของพนืทกีลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้งัอนัดามนัสู่การทอ่งเทยีว
อย่างยงัยนื 8,224,000              บาท

6,805,300              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 6,805,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการจดัทาํแผนปฏบิตักิารพฒันาคลองทอ่มเมอืงสปานาํพรุอ้นตน้แบบ 4,805,300              บาท

2) ค่าใชจ่้ายการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละกาํหนดรูปแบบการจดัตงัวสิาหกิจ
เพอืสงัคม (Social Enterprise) เพอืการพฒันาแหล่งทอ่งเทยีวเนินทราย
อย่างยงัยนื 2,000,000              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน 6,818,900              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 6,818,900              บาท

1) ค่าใชจ่้าย  CBT Smart Environment 2,476,200              บาท
2) ค่าใชจ่้ายการยกระดบัชุมชนตามโครงการโคกหนองนาโมเดล
ใหเ้ป็นชุมชนทอ่งเทยีวตน้แบบ (ระยะท ี2) 4,342,700              บาท

องคก์ารบรหิารการพฒันาพืนทพีิเศษเพือการทอ่งเทยีวอย่างยงัยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน 61,124,600            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 61,124,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 61,124,600            บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 32,489,800             บาท

32,489,800             บาท
20,572,900             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งทอ่งเทยีวโดยชุมชนเชิงสรา้งสรรคอ์ยูด่มีสุีข 8,061,900              บาท

แนวทางการดําเนินงานท ี1.2 : ส่งเสรมิการพฒันาและยกระดบัการทอ่งเทยีวเพือกระจายรายไดอ้ย่างทวัถึง
ตวัชีวดัท ี1 : จาํนวนเมืองและชุมชนทมีีศกัยภาพดา้นการทอ่งเทยีว ไม่นอ้ยกว่า 2 เมือง
ตวัชีวดัท ี2 : รายไดจ้ากการทอ่งเทยีวเมืองทอ่งเทยีวเมืองรองเฉลียทกุเมืองเพิมขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5

กระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา
กรมการทอ่งเทยีว
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว

ตวัชีวดัท ี3 : จาํนวนผูป้ระกอบการภาคการทอ่งเทยีวไดร้บัการพฒันาศกัยภาพสู่การทอ่งเทยีววิถีใหม่เพิมขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาแหล่งสินคา้และบรกิารทอ่งเทยีวคณุภาพในพืนทเีมืองรอง

(1) ค่าพฒันาระบบเชือมโยงฐานขอ้มลูการทอ่งเทยีวโดยชุมชน (SMART CBT) 1 ระบบ
2) ค่าใชจ่้ายเพอืสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทยีวโดยชุมชนเชิงสรา้งสรรคผ์า่นตลาดมลูค่าสูง
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338,000                บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 338,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 338,000                บาท
1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการการพฒันาผลติภณัฑภู์มปิญัญา
ทอ้งถนิบนเสน้ทางทอ่งเทยีวเชิงพทุธของชาวไทเลย 338,000                บาท

1,500,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 1,500,000              บาท
1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเพชรบูรณ์เทยีวเตม็ปอด 1,500,000              บาท

8,234,500              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 8,234,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 8,234,500              บาท
1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการมหศัจรรยเ์สน้ทางวฒันธรรม
อาหารเมอืงรอง 8,234,500              บาท

3,337,800              บาท
1. งบดําเนินงาน 3,337,800              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,337,800              บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 745,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,800,800              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 462,000                บาท
(4) วสัดุการเกษตร 330,000                บาท

11,583,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 11,583,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันายกระดบัแหล่งมรดกธรณีใหม้ศีกัยภาพรองรบัการ
เป็นแหล่งทอ่งเทยีวเชิงสรา้งสรรค์ 9,000,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิใหเ้กิดการทอ่งเทยีวเชิงสรา้งสรรคใ์นแหล่งมรดกธรณี 2,583,000              บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
กรมทรพัยากรธรณี
โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย
โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
โครงการส่งเสรมิพฒันาแหล่งสินคา้และบรกิารทอ่งเทยีวคณุภาพในพืนทเีมืองรอง

โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสรมิการเกษตร
โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน
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            45,000,000 บาท
1. งบดําเนินงาน             45,000,000 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             45,000,000 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม             45,000,000 บาท

            11,270,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน             11,270,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นทอ่งเทยีวและบรกิาร             11,270,000 บาท

              1,345,200 บาท
1. งบรายจา่ยอืน               1,345,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชิงวฒันธรรมประวตัศิาสตร์
และวถิชีุมชนจงัหวดัเลย : "เลย งามศิลป์ ถนิผา้ฝ้าย สายหมอกและดอกไม "้               1,345,200 บาท

3,019,219,200         บาท

            58,680,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน             58,680,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการอาํนวยการแกไ้ขปญัหานกัทอ่งเทยีวถูกหลอกลวง
และช่วยเหลอืนกัทอ่งเทยีว             51,280,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มและสรา้งความเชือมนัดา้นความปลอดภยั
ในการทอ่งเทยีว               3,900,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการประสานความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานเพอืแกไ้ขปญัหา
นกัทอ่งเทยีว               3,500,000 บาท

6,635,600 บาท
1. งบรายจา่ยอืน               6,635,600 บาท

1) ค่าใชจ่้ายการจดัทาํแผนพฒันาเสน้ทางทอ่งเทยีวเชือมโยงแหล่งทอ่งเทยีว
เนินทราย จงัหวดัชุมพร (Sand Dune Connectivity)               6,635,600 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพฒันาชุมชน
โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน

กระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา
สาํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา
โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

กรมการทอ่งเทยีว
โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเพือการทอ่งเทยีวอย่างยงัยืน

กระทรวงแรงงาน
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว

กระทรวงวฒันธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม
โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทยีวชุมชน

แนวทางการดําเนินงานท ี1.3 : ยกระดบัการบรกิารและการบรหิารจดัการการทอ่งเทยีวอย่างยงัยืน
ตวัชีวดัท ี1 : แหล่งทอ่งเทยีวและสถานประกอบการไดร้บัมาตรฐานการทอ่งเทยีวไทยเพิมขึน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10
ตวัชีวดัท ี2 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นความปลอดภยัของนกัทอ่งเทยีวอยู่ในอนัดบั 1 ใน 80

ตวัชีวดัท ี3 : อนัดบัขีดความสามารถดา้นความยงัยืนของสิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตอิยู่ในอนัดบั 1ใน 108
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230,703,700 บาท
1. งบลงทนุ             64,000,000 บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง             64,000,000 บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์             64,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์             64,000,000 บาท
(1) โครงการพฒันาเพมิประสทิธิภาพการรบัเเจง้เหตฉุุกเฉินนกัทอ่งเทยีว
ผา่นแอปพลเิคชนั Thailand Tourist Police กองบญัชาการตาํรวจทอ่งเทยีว
ตาํบลหนองปรอื อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 โครงการ             30,000,000 บาท
(2) โครงการพฒันาระบบดาํเนินการศูนยป์ฏบิตักิารบรหิารสถานการณ์
และบูรณาการขอ้มลู กองบญัชาการตาํรวจทอ่งเทยีว ตาํบลหนองปรอื
อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 โครงการ             34,000,000 บาท

2. งบรายจา่ยอืน            166,703,700 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการบูรณาการระบบบรกิารรบัแจง้เหตุ
นกัทอ่งเทยีว 1155 และศูนยป์ระสานงานแกไ้ขปญัหานกัทอ่งเทยีวแบบรวมศูนย์             19,240,400 บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเพมิประสทิธิภาพการรกัษาความปลอดภยัและการอาํนวย
ความสะดวกแก่นกัทอ่งเทยีวในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวฒันธรรม               6,088,900 บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการเพมิขดีความสามารถทางการแข่งขนัดา้นความปลอดภยั
ของนกัทอ่งเทยีวของประเทศไทย            138,574,400 บาท
4) ค่าใชจ่้ายการพฒันาพนืททีอ่งเทยีวปลอดภยัสาํหรบันกัทอ่งเทยีว
(Safety Zone)               2,800,000 บาท

            64,532,100 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             64,532,100 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             64,532,100 บาท
1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง             12,654,200 บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)             12,654,200 บาท

2) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานส่วนกลาง             35,268,600 บาท
3) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษเลย               4,126,000 บาท
4) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษหมูเ่กาะชา้งและพนืทเีชือมโยง               1,030,900 บาท
5) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษเมอืงเก่าน่าน               2,261,200 บาท
6) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษอุทยานประวตัศิาสตร์
สุโขทยั-ศรสีชันาลยั-กาํแพงเพชร               3,154,000 บาท
7) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษเมอืงโบราณอู่ทอง               3,080,900 บาท
8) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพนืทพีเิศษเมอืงพทัยาและพนืทเีชือมโยง               2,956,300 บาท

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยั และบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

องคก์ารบรหิารการพฒันาพืนทพีิเศษเพือการทอ่งเทยีวอย่างยงัยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
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              7,883,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               7,883,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               7,883,000 บาท
1) เงนิอุดหนุนการพฒันายกระดบัมาตรฐานการบรกิารและผลติภณัฑท์างการ
ทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพวถิธีรรมชาตสู่ิมาตรฐานสากลเพอืเตรยีมความพรอ้มรองรบั
กลุม่นกัทอ่งเทยีวคุณภาพสูง เสรมิสรา้งเศรษฐกิจชุมชน และเพมิขดีความสามารถ
การแข่งขนัพนืททีอ่งเทยีวจงัหวดัภูมภิาคตะวนัตก               7,883,000 บาท

           357,288,600 บาท
1. งบลงทนุ            357,288,600 บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง            357,288,600 บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง            357,288,600 บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง            164,063,000 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนาํชายฝงัทะเลท ีร่องนาํปากเมง
ต.ไมฝ้าด อ.สเิกา จ.ตรงั เนือดนิประมาณ 200,000 ลบ.ม.             28,063,000 บาท
(2) ค่าก่อสรา้งทา่เรอืเกาะกูดซฟีรอ้นท ์ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 1 แหง่             56,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            280,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             56,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ            112,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ            112,000,000  บาท

(3) ค่าเสรมิทรายป้องกนัการกดัเซาะสนบัสนุนการทอ่งเทยีว
ชายหาดจอมเทยีน อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีระยะท ี2 1 แหง่             80,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            400,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             80,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             160,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             160,000,000  บาท

1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ             44,279,400 บาท
(1) ค่าศึกษาสาํรวจออกแบบ ทา่เรอืตน้ทาง (Home Port) สาํหรบั
เรอืสาํราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บรเิวณอ่าวไทยตอนบน
กรุงเทพมหานคร 1 ฉบบั               6,204,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ             68,940,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             10,500,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             21,350,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             30,885,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               6,204,600  บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

กระทรวงคมนาคม
กรมเจา้ทา่
โครงการ : โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
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(2) ค่าศึกษาวางแผนแมบ่ทและสาํรวจออกแบบเสรมิทรายป้องกนั
การกดัเซาะสนบัสนุนการทอ่งเทยีวชายหาดชะอาํ อ.ชะอาํ จ.เพชรบรุ ี1 ฉบบั               6,808,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             16,708,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ               3,600,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               6,300,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               6,808,000  บาท

(3) ค่าศึกษาวางแผนแมบ่ทและสาํรวจออกแบบเสรมิทรายป้องกนั
การกดัเซาะสนบัสนุนการทอ่งเทยีวบรเิวณเขาหลกัถงึแหลมปะการงั 
อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 1 ฉบบั               7,809,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             17,709,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ               3,600,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               6,300,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               7,809,000  บาท

(4) ค่าศึกษาวางแผนแมบ่ทเพอืพฒันาทา่เรอืสาํราญขนาดใหญ่ 

(Cruise Terminal) และสาํรวจออกแบบทา่เรอืสาํราญขนาดใหญ่บรเิวณ
ชายฝงัอนัดามนั กรุงเทพมหานคร 1 ฉบบั             12,457,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ             69,210,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             10,500,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             24,415,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             21,837,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             12,457,800  บาท

(5) ค่าศึกษาจดัทาํแผนแมบ่ทการพฒันากลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้งัอนัดามนั
ใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นการทอ่งเทยีวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) 

และพฒันาทา่เรอืชุมชน (ในพนืท ีจ.ระนอง จ.พงังา จ.กระบ ีจ.ภูเก็ต จ.ตรงั 
และ จ.สตูล) 1 ฉบบั             11,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             55,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             11,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              44,000,000  บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื             47,673,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทา่เรอือเนกประสงคบ์รเิวณอ่าวมะขามป้อม ต .กราํ อ.แกลง 
จ.ระยอง เพอืสนบัสนุนการทอ่งเทยีว 1 แหง่             47,673,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             90,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             18,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             47,673,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              24,327,000  บาท

423



1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอนืๆ            101,273,200 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทา่เทยีบเรอืเพอืการทอ่งเทยีวและบรหิารจดัการภายใน
ทา่เทยีบเรอืเพอืความปลอดภยัททีา่เทยีบเรอืทอ้งศาลา และทา่เทยีบเรอืหาดริน
อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี 2 แหง่             53,457,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ            168,158,300  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             25,500,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             41,786,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             47,414,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             53,457,600  บาท

(2) ค่าปรบัปรุงทา่เรอืเพอืการทอ่งเทยีวททีา่เรอืเกาะสมยุ จ .สุราษฎรธ์านี 1 แหง่             47,815,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ            212,930,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             50,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             55,387,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             47,815,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              59,726,900  บาท

         1,332,209,600 บาท
1. งบลงทนุ          1,332,209,600 บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง          1,332,209,600 บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง          1,332,209,600 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน            893,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 6.802 หน่วย)             35,010,000 บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.3033 - แยก ทช.อท.4002 อ.พรหมบรุ ีจ.สงิหบ์รุี
2.840 กม.             30,000,000 บาท
(3) ถนนสายหนองมว่ง - คลองมะโร อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 4.935 กม.             39,530,000 บาท
(4) ถนนสาย บ.ทะเลนอ้ย - ทา่กะพกัเชือมถนนสายเฉลมิบูรพาชลทติ
อ.แกลง จ.ระยอง 7.575 กม.             50,000,000 บาท
(5) ถนนสาย ชบ.4099 แยก ทล.3144 - อ่างเก็บนาํบางพระ อ.ศรรีาชา
จ.ชลบรุ ี2.500 กม.             30,000,000 บาท
(6) ถนนสายเฉลมิบูรพาชลทติ อ.นายายอาม จ.จนัทบรุ ี8.400 กม.             63,250,000 บาท
(7) ถนนสาย บ.สดีางาม - วดัถาํครีวีงศ ์อ.ทบัสะแก, บางสะพาน
จ.ประจวบครีขีนัธ ์7.800 กม.             41,620,000 บาท
(8) ถนนสายแยก ทล.4 - นาํตกหว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์
3.500 กม.             21,000,000 บาท
(9) ถนนสาย บ.หบุตาโคตร - บ.บางปู อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ์
4.833 กม.             15,000,000 บาท

กรมทางหลวงชนบท
โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
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(10) ถนนสายสามแยกคลองวาฬ - สถานีรถไฟหนองหนิ อ.เมอืง
จ.ประจวบครีขีนัธ ์3.100 กม.             76,000,000 บาท
(11) ถนนสายเขากระทงิ - ทา่ตะครอ้ อ.หนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบรุี
2.200 กม.             10,000,000 บาท
(12) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หนองอุ่มลวั อ.ภูเรอื จ.เลย 5.600 กม.             45,000,000 บาท
(13) ถนนสายแยก ทล.2412 - ชุมชนบา้นชีทวน อ.เขอืงใน จ.อุบลราชธานี
5.500 กม.             27,500,000 บาท
(14) ถนนสาย บ.ไร่สุขสมบูรณ์ - บ.แก่งเจ็ดแคว อ.วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก
4.000 กม.             25,000,000 บาท
(15) ถนนสายแยก ทล.101 - บ.นาโพธิ อ.เมอืง จ.สุโขทยั 1.925 กม.             29,500,000 บาท
(16) ถนนสาย บ.ถาํผงึ - บอ่นาํดนัทรายดูด อ.พนม จ.สุราษฎรธ์านี
5.300 กม.             35,000,000 บาท
(17) ถนนสาย บ.ตระกรบ - วดัขจรบาํรุง อ.ไชยา จ.สุราษฎรธ์านี 2.065 กม.             13,110,000 บาท
(18) ถนนสายสามคัค ีอ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี 2.500 กม.             14,160,000 บาท
(19) ถนนสายแยก ชพ.4011 - อ่าวทอ้งตม อ.สว ีจ.ชุมพร 1.950 กม.             21,000,000 บาท
(20) ถนนสายแยก ชพ.2020 - บ.เขาหลาง อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 5.690 กม.             30,000,000 บาท
(21) ถนนสายทางเขา้หาดทา่หมาก อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 0.800 กม.             26,960,000 บาท
(22) ถนนสาย บ.หนองครอ้ - บ.โมกสูง อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี2.150 กม.             13,970,000 บาท
(23) ถนนสายสามแยกปะเหลยีน - นาํตกโตนเตะ๊ อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั
6.800 กม.             42,890,000 บาท
(24) ถนนสาย สเิกา - ไสตน้วา อ.สเิกา จ.ตรงั 7.510 กม.             36,860,000 บาท
(25) ถนนสายทางเขา้วสิาหกิจชุมชนจกัสานกา้นจากบา้นนายอดทอง อ.กนัตงั 
จ.ตรงั 4.600 กม.             28,870,000 บาท
(26) ถนนสายทางเขา้นาํตกหนิเพงิ อ.คลองทอ่ม จ.กระบ ี5.200 กม.             27,900,000 บาท
(27) ถนนสาย โละ๊จาก - โละ๊โป๊ะ อ.เกาะยาว จ.พงังา 1.350 กม.             20,000,000 บาท
(28) ถนนสายแยก ทล.1290 - โครงการหลวงสะโง ้อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
1.660 กม.             10,790,000 บาท
(29) ถนนสายแยก ทล.1130 - ไร่ชาฉุยฟง อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 2.675 กม.             13,780,000 บาท
(30) ถนนสายเขา้อ่างเก็บนาํแมปื่ม อ.เมอืง จ.พะเยา 3.800 กม.             20,000,000 บาท
(31) ถนนสาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ.จงเก อ.เมอืง, เขาชยัสน จ.พทัลุง
13.800 กม.             87,404,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            164,750,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             33,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             44,346,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             87,404,000  บาท
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(32) ถนนสาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ.กระแสสนิธุ ์อ.กระแสสนิธุ์
จ.สงขลา 10.310 กม.             25,433,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            124,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             41,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             57,567,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             25,433,000  บาท

(33) ถนนสายกุยบรุ ี- บ.ทุง่นอ้ย อ.กุยบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์ 9.500 กม.             52,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             65,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             13,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             52,000,000  บาท

(34) ถนนสาย พท.4007 แยก ทล.4047 - บ.ทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง
21.033 กม.             60,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            250,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             50,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             60,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             140,000,000  บาท

(35) ถนนสายแยก ทล.4002 (กม.ท ี13+100) - บ.แหลมสนัต ิ(ตอนท ี2)

อ.หลงัสวน,ละแม จ.ชุมพร 6.753 กม.             42,197,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ            105,494,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             21,098,800  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             42,197,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              42,197,600  บาท

(36) ถนนสาย อย.3020 แยก ทล.347 - บ.รุน อ.บางปะอนิ
จ.พระนครศรอียุธยา 12.100 กม.             15,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             75,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             15,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              60,000,000  บาท

(37) ถนนสายแยก ทล.4105 - บ.ปลกัปลา อ.สชิล, ทา่ศาลา
จ.นครศรธีรรมราช 6.200 กม.             15,020,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             75,100,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             15,020,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              60,080,000  บาท

(38) ถนนสาย พท.4004 แยก ทล.4081 - บ.ฝาละม ีอ.เขาชยัสน, บางแกว้,
ปากพะยูน จ.พทัลุง 26.515 กม.             86,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            430,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             86,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             172,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             172,000,000  บาท
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1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ               3,000,000 บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)               3,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน             27,455,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)             27,455,000 บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทปีรกึษา             25,000,000 บาท
(1) ค่าจา้งทปีรกึษาโครงการจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสงิเเวดลอ้ม
ถนนเลยีบชายฝงัทะเลภาคใต ้อ.สชิล, ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช             15,000,000 บาท
(2) ค่าจา้งทปีรกึษาโครงการศกึษาความเหมาะสมและจดัทาํรายงาน
การประเมนิผลกระทบสงิแวดลอ้มสะพานเชือมเกาะยาวนอ้ย - เกาะยาวใหญ่
จ.พงังา             10,000,000 บาท

           126,596,300 บาท
1. งบลงทนุ             72,396,300 บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง             72,396,300 บาท
1.1.1 ครุภณัฑ ์               1,330,200 บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์าํรวจ               1,330,200 บาท
(1) ครุภณัฑส์าํรวจทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)               1,330,200 บาท

1.1.2 ทดิีน สงิก่อสรา้ง             71,066,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ             71,066,100 บาท

(1) ก่อสรา้งพพิธิภณัฑส์งิมชีีวติใตท้ะเลไทยเฉลมิพระเกียรต ิตาํบลวชิิต อาํเภอ
เมอืง จงัหวดัภูเก็ต  1 แหง่             71,066,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ            368,800,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             74,609,900  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             71,066,100  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             223,124,000  บาท

2. งบรายจา่ยอืน             54,200,000 บาท
1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง             54,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 9 รายการ (รวม 208 หน่วย)             54,200,000 บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั
โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเพือการทอ่งเทยีวอย่างยงัยืน
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            37,953,000 บาท
1. งบลงทนุ             37,953,000 บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง             37,953,000 บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง             37,953,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ             20,393,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)             20,393,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ             17,560,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)               2,592,000 บาท

(2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหล่งทอ่งเทยีวศูนยกู์ภ้ยัอุทยานแหง่ชาตทิ ี4

จงัหวดัตราด ตาํบลแกลง อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แหง่             14,968,000 บาท

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

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               3,000,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               3,000,000 บาท

           776,574,800 บาท
1. งบลงทนุ            776,574,800 บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง            776,574,800 บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง            776,574,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ            776,574,800 บาท
(1) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี
ระยะท ี3 1 แหง่             62,277,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ            119,060,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             18,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             23,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             15,782,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             62,277,500  บาท

กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช
โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเพือการทอ่งเทยีวอย่างยงัยืน

สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเพือการทอ่งเทยีวอย่างยงัยืน

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผงัเมือง
โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
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(2) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะเพอืการทอ่งเทยีวชุมชนสอยดาว
จงัหวดัจนัทบรุ ีระยะท ี2 1 แหง่             17,124,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ             45,786,600  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ               7,500,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ               9,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             12,162,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             17,124,200  บาท

(3) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะเมอืงอ่าวนาง ระยะท ี2 (ปรบัปรุงถนนพรอ้ม
ภูมทิศันส์ายป่ายางและสายนาไทย) อาํเภอเมอืงกระบ ีจงัหวดักระบ ี1 แหง่             71,062,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ            143,320,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             21,750,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             33,833,300  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             16,673,900  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             71,062,800  บาท

(4) โครงการปรบัปรุงพนืทชีุมชนปากบารา อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 แหง่             17,580,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             82,729,400  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             15,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             16,700,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             15,869,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             17,580,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              17,580,000  บาท

(5) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงแสน อาํเภอเชียงแสน
จงัหวดัเชียงราย ระยะท ี3 1 แหง่             62,036,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ            118,600,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             18,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             23,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             15,563,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             62,036,900  บาท

(6) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันส์าธารณูปโภคพนืฐาน และภูมทิศันช์ุมชน
หลงัสวนและปากนาํหลงัสวน จงัหวดัชุมพร (ตามผลการศึกษาโครงการพฒันา
ตามผงัเมอืงรวมเมอืงหลงัสวนและชุมชนปากนาํหลงัสวน) 1 แหง่             41,877,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             98,534,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             15,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             16,700,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             14,487,800  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             41,877,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              10,469,200  บาท
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(7) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะพะโตะ๊ อาํเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชุมพร ระยะท ี 2 1 แหง่             39,170,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ             79,000,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             12,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             14,042,300  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             13,786,900  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             39,170,800  บาท

(8) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณชุมชนธาตนุอ้ย ตาํบลหลกัชา้ง 
อาํเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่             39,754,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ             79,150,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ             12,000,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             18,666,700  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               8,728,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             39,754,900  บาท

(9) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะบรเิวณชายหาดปราณบรุ ีอาํเภอปราณบรุ ี
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ระยะท ี4 1 แหง่             54,495,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ            484,151,300  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             98,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ            107,333,300  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             54,495,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             224,322,400  บาท

(10) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะเพอืรองรบัการทอ่งเทยีวบรเิวณเมอืงเก่ากนัตงั 
จงัหวดัตรงั 1 แหง่             24,446,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ             73,765,500  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             16,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             22,842,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             24,446,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              10,477,000  บาท

(11) โครงการปรบัปรุงสาธารณูปโภคและภูมทิศันช์ุมชนเมอืงบรุรีมัย ์

(บรเิวณถนนคนเดนิเซาะกราว) อาํเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่             26,879,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ             77,241,300  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             16,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             22,842,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             26,879,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              11,519,800  บาท
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(12) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อาํเภอเกาะลนัตา
จงัหวดักระบ ีระยะท ี4 1 แหง่             15,451,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ            144,871,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             30,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             40,312,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             15,451,100  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              59,107,400  บาท

(13) โครงการพฒันาพนืทเีพอืการทอ่งเทยีวนครสามธรรม ระยะท ี 2

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่             18,480,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            120,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             24,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             18,480,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              77,520,000  บาท

(14) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสาธารณูปโภคพนืทหีาดแสนสุขลาํปํา
อาํเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่             15,400,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            100,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             20,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             15,400,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              64,600,000  บาท

(15) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะเกาะพยาม ระยะท ี2 อาํเภอเมอืงระนอง
จงัหวดัระนอง 1 แหง่             23,100,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            150,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             30,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             23,100,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              96,900,000  บาท

(16) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์ขาสะแกกรงั อาํเภอเมอืงอุทยัธานี
จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่               9,990,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             45,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               9,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               9,990,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              26,010,000  บาท

(17) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะอ่าวคุง้กระเบนและพนืทโีดยรอบ
จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่             15,166,700 บาท
วงเงนิทงัสนิ             65,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             13,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             15,166,700  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              36,833,300  บาท
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(18) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันส์วนเฉลมิพระเกียรต ิหาดสุรนิทรร์าชภกัดิ
อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 แหง่             21,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             90,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             18,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             21,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              51,000,000  บาท

(19) โครงการพฒันาพนืทเีกาะพงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ระยะท ี2 1 แหง่             25,384,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ            120,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             24,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             25,384,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              70,615,400  บาท

(20) โครงการพฒันาพนืทชีุมชนเทศบาลตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 แหง่             30,333,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ            130,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             26,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             30,333,300  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              73,666,700  บาท

(21) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละพฒันาแหล่งทอ่งเทยีวแหลมพรมหมเทพ
เพอืรองรบันกัทอ่งเทยีวนอกเวลาชมพระอาทติยต์กดนิ จงัหวดัภูเก็ต 1 แหง่             10,363,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ             40,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               8,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             10,363,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              21,636,400  บาท

(22) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันพ์นืทเีมอืงเก่าแพร่และพนืทเีกยีวเนือง
อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 แหง่             11,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             55,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             11,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              44,000,000  บาท

(23) โครงการศูนยร์วมการทอ่งเทยีวเชิงนิเวศนแ์ละวฒันธรรมทางทะเล
แหง่อ่าวพงังา อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 แหง่             20,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            100,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             20,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              40,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              40,000,000  บาท
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(24) โครงการศูนยก์ลางการทอ่งเทยีวและนนัทนาการ
ชุมชนคลองทอ่มเมอืงสปา อาํเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ ี 1 แหง่             24,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            120,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             24,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              48,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              48,000,000  บาท

(25) โครงการพฒันาพนืทเีฉพาะพะโตะ๊ อาํเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชุมพร
ระยะท ี3 1 แหง่             16,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             80,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             16,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              32,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              32,000,000  บาท

(26) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณโดยรอบทา่เทยีบเรอืบา้นด่านใหม่
ตาํบลเกาะชา้ง อาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 1 แหง่             40,200,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            201,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             40,200,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              80,400,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              80,400,000  บาท

(27) โครงการพฒันาพนืทชีุมชนปากชม อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย 1 แหง่             24,000,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ            120,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             24,000,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             48,000,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             48,000,000  บาท

              4,252,600 บาท
1. งบดําเนินงาน               4,252,600 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               4,252,600 บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                 559,400 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                 278,000 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                 353,900 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ                 496,800 บาท

                912,000 บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                 100,000 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 20,400 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์                 350,000 บาท
(9) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์                 802,100 บาท
(10) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา                 380,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั
โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน

(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พอืพฒันาเครอืข่ายวชิาการ
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              2,712,600 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               2,712,600 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               2,712,600 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               2,712,600 บาท

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ
โครงการยกระดบับรกิารความปลอดภยัและบรหิารจดัการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐาน
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เอกสารงบประมาณ ฉบับที่่� 

งบประมาณรายจ่่าย
ประจ่ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เ ่มที่่� ๑

 แ นงานบ ากรภา รัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร่



งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่น ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยส าหรบัแ นงานบคลากรภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ . . 2566

องกระทรวงสา ารณส และหน่วยงานในก ากบั/องคการมหาชน จ าแนก งัน้ี
ส่วนราชการ บาท
เงนินอกงบประมาณ บาท
1. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข บาท

2. กรมการแพทย์ บาท

3. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก บาท

4. กรมควบคุมโรค บาท

5. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ บาท

6. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ บาท

7. กรมสุขภาพจติ บาท

8. กรมอนามยั บาท

9. สถาบนัพระบรมราชชนก บาท

10. ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา บาท

หน่วยงานในก ากบั บาท
เงนินอกงบประมาณ บาท
1. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ บาท

2. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข บาท

3. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ บาท

องคการมหาชน บาท
เงนินอกงบประมาณ บาท
1. สถาบนัวคัซนีแหง่ชาติ บาท

2. สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) บาท

115,008,313,500                 117,824,548,300               

-                                   -                                 

กระทรวงสา ารณส

งบประมาณ  ปี 2565  ปี 2566

1,965,835,400         

134,232,800           

103,874,659,000      

5,025,428,500         

117,038,297,100.00   

-                         

392,661,000           

1,335,604,400         

2,111,398,400         

1,182,625,400         

611,951,200           

403,901,000           

725,583,500           

-                         

35,854,400             

14,407,000             

-                         

46,260,700             

86,954,900             

60,667,700             

602,774,200           



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงิน
หน่วย : ลา้นบาท (ท นิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2565 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

115,008.3135  123,552.4782  129,719.0714  136,373.6653  

115,008.3135  123,552.4782  129,719.0714  136,373.6653  

106,084.3114  114,297.4000  120,421.0331  127,049.8368  

8,149.8831     8,421.9203     8,421.9149     8,421.9149     

774.1190       833.1580       876.1234       901.9136       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนาตามภารกจิและเปาหมายทีไ่ดตงังบประมาณ นปี 2566 ทีจ่ะมผีล หตองด าเนินการต่อเน่ืองถงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

แหลง่เงนิ งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*
ปี 2566

รวมทัง้สิ้น 117,824.5483   

เงนิงบประมาณ 117,824.5483   

      - งบบคุลากร 108,616.3822   

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบด าเนินงาน 8,421.9149      

      - งบเงนิอดุหนุน 786.2512        
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งบประมาณ
งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงินนอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงิน
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2565 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1,187.7668     1,244.6910     1,310.2765     1,339.7772     

1,187.7668     1,244.6910     1,310.2765     1,339.7772     

1,137.2391     1,192.1934     1,257.7789     1,287.2796     

50.5277         52.4976         52.4976         52.4976         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนาตามภารกจิและเปาหมายทีไ่ดตงังบประมาณ นปี 2566 ทีจ่ะมผีล หตองด าเนินการต่อเน่ืองถงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบด าเนินงาน 52.4976         

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 1,182.6254      

เงนิงบประมาณ 1,182.6254      

      - งบบคุลากร 1,130.1278      

-                                -                        

แหลง่เงนิ งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*
ปี 2566

กระทรวงสา ารณส
กรมอนามยั

 ปี 2565  ปี 2566

1,187,766,800                 1,182,625,400         
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รายละเอยี งบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคลากรภาครฐั 1,182,625,400    บาท
1. งบบคลากร 1,130,127,800        บาท
1.1 เงนิเ อนและค่าจา้งประจ า 1,029,764,000        บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 898,297,600          บาท

1.1.2 ค่าจางประจ า 131,466,400          บาท

1.2 ค่าตอบแทน นักงานราชการ 100,363,800          บาท
2. งบ  าเนินงาน 52,497,600           บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสั 52,497,600           บาท

(1) ค่าเช่าบาน 3,696,000             บาท

(2) เงนิเพิม่พเิศ ส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักร ทีไ่มท่  าเวชป บิตัส่ิวนตวั 12,840,000           บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศ ขาราชการและลกจางประจ าทีไ่ดรบัเงนิเดอืนเต็มขนั 1,554,400             บาท

(4) ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดานสาธารณสุข 29,730,000           บาท

(5) เงนิค่าตอบแทนพเิศ รายเดอืนผป บิตังิาน นพนืทีจ่งัหวดัชายแดนภาค ต (ต.ป.พ.)  870,000               บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนพเิศ รายเดอืนส าหรบัพนกังานราชการผป บิตังิาน

นพนืทีจ่งัหวดัชายแดนภาค ต 390,000               บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,246,300             บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 170,900               บาท
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เอกสารงบประมาณ ฉบับที่่� 

งบประมาณรายจ่่าย
ประจ่ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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